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KORT BEGRUNDELSE

Fonden for Retfærdig Omstilling er en af de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet 
inden for rammerne af den europæiske grønne pagt, og som har til formål at nå det mål om 
kulstofneutralitet i 2050, som Unionen har sat sig, ved at støtte de regioner, der er hårdest 
ramt, og som er mest berørt af omstillingen.

Dette lovgivningsforslag er mere aktuelt end nogensinde: Det anerkender behovet for, men 
også omkostningerne ved, disse udfordringer og de økonomiske og sociale vanskeligheder, 
der er forbundet med den strukturelle omlægning af vores produktionsmetoder i hele sektorer 
og regioner som følge af deres afhængighed af fossile brændstoffer eller deres industrielle 
struktur, der medfører store udledninger af CO2. Om end alle medlemsstater skal gøre deres 
yderste, er det primært de områder, der er mest sårbare og hårdest ramt af denne omstilling, 
der skal støttes – i overensstemmelse med det grundlæggende princip om europæisk 
solidaritet.

Ordføreren for Transport- og Turismeudvalget glæder sig over dette forslag, både på grund af 
dets formål (målet om kulstofneutralitet), dets inklusive tilgang ("ingen lades i stikken") og de 
synergier, det skaber med andre europæiske fonde. Denne fond er navnlig udformet på 
passende vis på nationalt og regionalt plan gennem nationale energi- og klimaplaner og 
territoriale planer under delt forvaltning og i overensstemmelse med nærhedsprincippet. I 
denne forbindelse er dette instrument forankret i regionalpolitikkerne gennem 
strukturfondene, som er baseret på medlemsstaternes deltagelse og styrkes gennem den 
ønskede komplementaritet med EIB eller de dertil knyttede finansieringsmekanismer 
(InvestEU osv.). Det forekommer ordføreren, at den territoriale forankring i udviklingen og 
gennemførelsen af dette finansieringsredskab er nøglen til en vellykket omstilling, og det var 
derfor meget vigtigt at fremhæve disse bestemmelser.

Hjælp til omskoling af arbejdstagere og omstilling af virksomheder gennem en tilpasning af 
deres arbejdsredskaber i de regioner og sektorer, der er mest berørt af omstillingen, er 
hovedformålet med denne forordning. På grund af den meget ringe tildeling af midler – som 
kun kan beklages i lyset af de beløb, der er nødvendige for at gennemføre den økonomiske 
omstilling – er ordføreren af den opfattelse, at dette budgetinstrument kan målrettes endnu 
mere præcist for at øge dens merværdi og effektivitet takket være øget budgetoptimering og et 
bredere anvendelsesområde for de sektorer og aktiviteter, der frem for alt er berørt.

Med henblik herpå er der indført en række bestemmelser:

– Et mere målrettet fokus på de aktiviteter, der kan modtage støtte fra FRO: Om end 
ordføreren mener, at der faktisk skal gives prioritet til SMV'er, som på grund af deres 
størrelse ofte har mindre fleksibilitet til at tilpasse deres produktionsapparat, er han 
ikke desto mindre af den opfattelse, at en række af de aktiviteter, som Kommissionen 
oprindeligt har foreslået (forskning og innovation, digitalisering, støtte til 
dekontaminering, idet den strider mod princippet om, at forureneren betaler), ikke er 
direkte relevante for forordningen og desuden kan bæres af andre europæiske 
budgetmæssige og finansielle instrumenter.

– Øget konditionalitet for de aktiviteter, der er omfattet af ETS: Ordføreren anerkender 
værdien af at medtage visse industrielle aktiviteter, der er omfattet af EU's 
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emissionshandelssystem (ETS), inden for en begrænset ramme og på grundlag af en 
individuel accept fra Kommissionen. Han finder det imidlertid afgørende at undgå 
risikoen for dødvægtseffekter i disse virksomheder, således at de ikke vil kunne 
modtage yderligere støtte fra FRO til dekarbonisering af deres industrielle sektorer 
med henblik på at sælge deres overskydende emissionskvoter og således modtage 
urimelige fortjenester ("windfall profits") ud over den finansielle støtte fra FRO.

– Øget budgetoptimering med større fokus på at opnå resultater: Med henblik på en 
strengere anvendelse af "use it or lose it"-princippet er de krævede 
præstationsniveauer for prioriteterne blevet sat op for at give mulighed for justeringer 
og omfordelinger i tilfælde af misligholdelse og for at sikre additionalitet for hver 
eneste euro, der spenderes.

– FRO sigter mod at hjælpe de områder, der er hårdest ramt af omstillingen, med 
henblik på at nå målet om kulstofneutralitet inden 2050. Alle stater skal bidrage til 
dette fælles mål, idet én stats manglende deltagelse vil skade de andres bestræbelser 
og få negative konsekvenser for alle, selv de stater, hvis grønne omstilling er nået 
længst. For at sikre det samme grundlæggende princip om europæisk solidaritet er 
ordføreren også af den opfattelse, at adgangen til denne fond for medlemsstater, der 
endnu ikke har forpligtet sig til at nå et nationalt mål for kulstofneutralitet inden 2050, 
bør begrænses og deres nationale hensættelser delvist suspenderes indtil vedtagelsen 
af dette mål.

– Bedre fastsatte støtteberettigede industrielle aktiviteter: Ordføreren anerkender, at 
dette forslag korrekt kortlægger de områder og sektorer, der er mest berørt af 
omstillingen, navnlig på grund af deres afhængighed af fossile brændstoffer og 
kulstofintensive industrielle aktiviteter. Ordføreren bemærker imidlertid, at der er en 
alvorlig mangel ved denne kortlægning, og mener, at retten til finansiering bør udvides 
til også at omfatte industrielle aktiviteter, som – selv om de har en lav udledning af 
drivhusgasser – fremstiller færdigvarer, som på længere sigt er uforenelige med 
Unionens mål om kulstofneutralitet. De bør betragtes som en nødvendig del af den 
omstilling, der indgår som en integrerende del i denne fond. Navnlig sektoren for 
køretøjer med forbrændingsmotor undergår hurtige og gennemgribende forandringer i 
hele værdikæden: Der bør derfor ydes særlig europæisk støtte for at sikre, at 
omstillingen bliver en succes, bistå arbejdstagerne og bevare branchens 
konkurrenceevne og lederskab i forbindelse med øget international konkurrence. Det 
skal imidlertid bemærkes, at det ikke er muligt at nå målet om klimaneutralitet uden at 
dekarbonisere transportsektoren: Sektoren tegner sig for 23 % af Unionens CO2-
emissioner, og dens andel fortsætter med at vokse, mens vejtransport alene tegner sig 
for 75 % af sektorens CO2-emissioner og energiforbrug. Bilfabrikanter og deres 
leverandører samt vedligeholdelses- og reparationsbranchen vil blive hårdest ramt af 
overgangen til nul- eller lavemissionskøretøjer. I betragtning af deres betydning for 
den europæiske økonomi (med 3,5 mio. direkte og indirekte arbejdspladser i EU 
tegner bilindustrien sig for 8,5 % af arbejdspladserne i den europæiske industri og 
7,5 % af det europæiske BNP) er det absolut nødvendigt, at disse sektorer støttes af 
FRO.

Ordføreren er derfor overbevist om, at Fonden for Retfærdig Omstilling ved at indarbejde 
disse henstillinger til Regionaludviklingsudvalget vil styrke sin operationelle kapacitet og 
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effektivitet med henblik på at nå det europæiske mål om klimaneutralitet og samtidig beskytte 
de mest sårbare i denne omstillingsproces.

ÆNDRINGSFORSLAG

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig, inklusiv og 
socialt acceptabel for alle og ikke lade 
nogen i stikken og bekæmpe 
energifattigdom. Derfor skal både Unionen 
og medlemsstaterne samt de forskellige 
regionale og lokale aktører tage hensyn til 
dens økonomiske og sociale konsekvenser 
samt de for deres regioner gældende 
karakteristika og særegenheder lige fra 
starten, herunder deres kulstofintensitet 
og BNP pr. indbygger, der er lavere end 
EU-gennemsnittet, og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser og vende udfordringerne til 
muligheder. Omstillingen skal undgå 
økonomisk kollaps i de mest udsatte 
regioner, samtidig med at grundlaget for 
den økonomiske udvikling i disse regioner 
sikres. Unionens budget spiller i den 
forbindelse en vigtig rolle.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

klimaneutral økonomi og afbøde de 
negative virkninger af klimaomstillingen 
ved at støtte de mest berørte territorier og 
den pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
afbøde de negative sociale konsekvenser 
og finansiere modernisering og omstilling 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen 
og skabe nye muligheder ved hjælp af 
uddannelse, omskoling samt ajourførte 
uddannelseslæseplaner. Dette afspejles i 
den specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser]. I betragtning af 
omstillingspolitikkens karakter fremsættes 
der forslag om FRO som et langsigtet 
instrument i fuld overensstemmelse med 
visionen om et klimaneutralt kontinent 
inden 2050.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

overførsler af midler fra EFRU og ESF+, 
som de enkelte medlemsstater har 
bestemt, vil supplere opfyldelsen af dette 
mål.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikkens instrumenter 
samt alle andre relevante 
finansieringsinstrumenter på EU-plan og 
nationalt plan, der er målrettet de sårbare 
sektorer. Oprettelsen af FRO bør ikke føre 
til nedskæringer i de fonde, der er 
omfattet af forordning (EU).../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af faste fossile 
brændstoffer, har drivhusgasintensive 
industrielle aktiviteter eller har industrier, 
der fremstiller færdigvarer, som på 
længere sigt er uforenelige med 
kulstofneutraliteten, 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 
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nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Horisontale finansielle regler, der 
vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet 
med hjemmel i artikel 322 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
finder anvendelse på denne forordning. 
Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og 
gennemførelse af budgettet ved hjælp af 
tilskud, offentlige indkøb, priser, indirekte 
gennemførelse, og sikrer kontrol med de 
finansielle aktørers ansvar. Regler, der er 
vedtaget på grundlag af artikel 322 i 
TEUF, vedrører også beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af generelle 
mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet i medlemsstaterne, idet 
overholdelse af retsstatsprincippet er en 
væsentlig forudsætning for forsvarlig 
økonomisk forvaltning og effektiv EU-
finansiering.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til den nye COM-forslag 2020/0460.)

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I overensstemmelse med 
forordning [om det europæiske 
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de midler, der er tildelt heri, 
bør der træffes foranstaltninger til 
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genopretning og modstandsdygtighed 
under Fonden for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå de hidtil usete virkninger 
af covid-19-krisen.  Disse yderligere 
midler bør anvendes på en sådan måde, at 
fristerne i forordning [om det europæiske 
genopretningsinstrument] overholdes.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til den nye COM-forslag 2020/0460.)

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale og regionale økonomier og er 
bæredygtige på lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den grønne 
pagt. De finansierede projekter bør bidrage 
til en accelererende omstilling til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, 
samtidig med at der fokuseres på at 
afbøde de negative økonomiske og sociale 
konsekvenser af miljøomstillingen. 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. I denne forbindelse kan 
naturgas udgøre en forbindelsesteknologi 
i overgangen, når den erstatter mere 
intensive kulstofenergikilder og er 
forbundet med anvendelsen af vedvarende 
energi. For så vidt angår omdannelse af 
sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
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avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 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, 
herunder AI-teknologier, samt inden for 
digitalisering og konnektivitet, 
tilgængelighed og bæredygtig mobilitet og 
fremme af omlægning, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

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

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

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) FRO bør også støtte industrielle 
aktiviteter, der, selv om de ikke genererer 
væsentlige mængder af 
drivhusgasemissioner, indbefatter 
fremstilling af industriprodukter, som 
påvirkes af omstillingen til 
klimaneutralitet i EU. I denne henseende 
er den europæiske sektor for køretøjer 
med forbrændingsmotor en af de hårdest 
ramte og vil fremover være det i endnu 



PE648.628v02-00 12/36 AD\1207534DA.docx

DA

højere grad, da den opererer i en situation 
med stigende international konkurrence 
og øgede miljøkrav – samtidig med at den 
står for næsten 20 % af EU's CO2-
emissioner. Kulstofneutralitet kan derfor 
ikke opnås uden særlig støtte til denne 
sektor, der tegner sig for 5% af 
industribeskæftigelsen i EU, 5% af EU's 
BNP og ca. 3,5 mio. direkte 
arbejdspladser, hvilket svarer til 11,4 % af 
alle arbejdspladser inden for fremstilling i 
EU, samt 13,8 mio. indirekte 
arbejdspladser. Da bilfabrikanter og deres 
leverandører samt vedligeholdelses- og 
reparationsbranchen er de mest udsatte, 
bør FRO navnlig støtte disse sektorer og 
bistå arbejdstagere og jobsøgende i deres 
omskoling til mere moderne færdigheder, 
navnlig i forbindelse med alternative 
industrier, som fremstiller nul- og/eller 
lavemissionskøretøjer. FRO bør også 
støtte investeringer i offentlige 
transportnet og flåder som et effektivt 
redskab for omstillingen og mod 
lavemissionsmobilitet, samtidig med at 
man fremmer omlægning, især i 
storbyområder, og konnektivitet i 
landdistrikter. Der bør også lægges særlig 
vægt på de socioøkonomiske 
vanskeligheder i affolkede eller tyndt 
befolkede områder, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer, for at 
forhindre udflytning og affolkning af 
disse områder.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

beskæftigelsesmuligheder samt yde hjælp 
til jobsøgende og deres aktive samt 
fuldstændige inklusion på 
arbejdsmarkedet. Man bør tage særligt 
hensyn til arbejdsløshedsprocenten i de 
territorier, der er berørt af omstillingen, 
især ungdomsarbejdsløshedsprocenten.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

dødvægtseffekter i disse industrianlæg, 
således at de ikke vil kunne modtage 
yderligere støtte fra FRO til 
dekarbonisering af deres industrielle 
sektorer med henblik på at sælge deres 
overskydende emissionskvoter og således 
modtage urimelige fortjenester ("windfall 
profits") ud over den finansielle støtte fra 
FRO. 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 navnlig tages hensyn 
til de deraf følgende strukturelle 
ændringer og til de foranstaltninger, der 
er nødvendige for disse ændringer.

__________________ __________________
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).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AD\1207534DA.docx 15/36 PE648.628v02-00

DA

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

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

Ændringsforslag 14

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 inden 2050, 
navnlig med hensyn til progressiv 
omlægning eller lukning af anlæg, der 
omfatter produktion af faste fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter eller 
industrier, der fremstiller færdigvarer, 
som er uforenelige med målet om 
kulstofneutralitet, samtidig med at 
beskæftigelsesmulighederne i de berørte 
områder bevares og udvides med henblik 
på 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 samt 
arbejdsløshedsgraden og tab af 
arbejdspladser, og identificere den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af klimaresistente økonomiske aktiviteter, 
der også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. 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.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal indgives hurtigst muligt, 
og senest et år efter ikrafttrædelsen af 
nærværende forordning. 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 og støtte de lokale aktører i 
forbindelse med deres gennemførelse af 
FRO.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at optimere brugen af midler 
fra FRO og gøre den mere 
resultatorienteret bør Kommissionen i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 

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

pandemien i hele Unionen. Disse mål kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier eller 
økonomiske aktiviteter, der står over for 
alvorlige socioøkonomiske udfordringer i 
forbindelse med omstillingsprocessen hen 
imod en klimaneutral økonomi i Unionen 
inden 2050, navnlig hvad angår 
jobskabelse og opkvalificeringen og 
omskolingen af arbejdstagerne og 
uddannelse.

Ændringsforslag 20

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

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

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at støtte de aktioner, der er målrettet 
en retfærdig og vellykket energiomstilling 
samt give regioner, økonomiske aktører og 
mennesker mulighed for at håndtere de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af den pågældende omstilling 
inden 2050. FRO-midlerne er nødvendige 
for fortsat at kunne reducere de regionale 
forskelle og skabe social samhørighed i 
Europa.

Ændringsforslag 21

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 11 
270 459 000 EUR i løbende priser (10 
mia. EUR i 2018-priser) og må ikke 
overføres fra tildelingerne af midler fra 
andre fonde, der er omfattet af forordning 
(EU).../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser]. Dette beløb kan forhøjes, 
alt efter tilfældet, med yderligere midler, 
der er afsat på Unionens budget, og med 
andre midler i overensstemmelse med den 
gældende basisretsakt.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på programmering og Med henblik på programmering og 
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efterfølgende opførelse i Unionens budget 
indekseres det beløb, der er omhandlet i 
første afsnit, med 2 % årligt.

efterfølgende opførelse i Unionens budget 
indekseres det beløb, der er omhandlet i 
første afsnit, med mindst 2 % eller 
Unionens årlige inflationsrate, hvis denne 
er højere end 2 % .

Ændringsforslag 23

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 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
midler for perioden 2021-2027, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I og med den årlige 
fordeling af midler.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 2 i forordning [om det europæiske 
genopretningsinstrument], gennemføres 
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under Fonden for Retfærdig Omstilling 
med et beløb på 32 803 000 000 EUR i 
løbende priser (30 mia. i 2018-priser) fra 
det beløb, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
2, litra a), nr. vi), i nævnte forordning, 
med forbehold af artikel 4, stk. 3, stk. 4 og 
stk. 8.
Dette beløb betragtes som "andre midler", 
som omhandlet i artikel 3, stk. 2, og udgør 
eksterne formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046.
De stilles til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser under målet om investeringer 
i vækst og beskæftigelse for årene 2021-
2024 i tillæg til de samlede midler, jf. 
artikel 3, som følger:
– 2021: 7 954 600 000 EUR
– 2022: EUR 8 114 600 000;
– 2023: EUR 8 276 600 000;
– 2024: EUR 8 441 600 000.
I tillæg hertil stilles der 15 600 000 EUR i 
løbende priser til rådighed til 
administrationsudgifter fra de i første 
afsnit omhandlede midler.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til det nye COM-forslag 2020/0460. Teksten "(30 
mia. i 2018-priser)" er en tilføjelse i forhold til teksten i dette forslag.)

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 0,35 % af det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, første afsnit, afsættes 
til teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til den nye COM-forslag 2020/0460.)
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den årlige fordeling mellem 
medlemsstaterne af det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, indgår i den i artikel 3, 
stk. 3, omhandlede kommissionsafgørelse 
i overensstemmelse med den metode, der 
er fastsat i bilag I.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til det nye COM-forslag 2020/0460 og henviser til 
bilag I som ændret ved dette forslag.)

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver det i stk. 1 
omhandlede beløb ikke supplerende 
overførsel fra EFRU eller ESF+ som 
fastsat i bilag I.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til det nye COM-forslag 2020/0460. Ordet 
"overførsel" erstatter ordet "støtte" i den oprindelige tekst til dette forslag.)

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset finansforordningens 
artikel 14, stk. 3, finder 
frigørelsesreglerne i afsnit VII, kapitel IV, 
i forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] anvendelse på de 
budgetmæssige forpligtelser baseret på de 
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i stk. 1 omhandlede midler. Uanset 
finansforordningens artikel 12, stk. 4, 
litra c), må disse midler ikke anvendes til 
et efterfølgende program eller en 
efterfølgende aktion.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til den nye COM-forslag 2020/0460.)

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) produktive investeringer i 
virksomheder, herunder SMV'er og 
nystartede virksomheder, som fører til 
økonomisk diversificering og omstilling
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Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer relateret til 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af naturgas 
under følgende betingelser:
- investeringerne opgraderer og/eller 
erstatter eksisterende mere 
kulstofintensive infrastrukturer
- investeringerne bidrager til at gøre 
Unionen klimaneutral senest i 2050
- de støttede infrastrukturer er i synergi 
med vedvarende og anden kulstofneutral 
energiproduktionskapacitet.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
grøn infrastruktur, reduktion af 
forurening, regenerering og 
dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
herunder, men ikke begrænset til, 
oprettelse af biodiversitetshubs til gavn for 
den bæredygtige turisme

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 

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

ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) investeringer i programmer for 
opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og selvstændige 
erhvervsdrivende samt 
iværksætteruddannelse

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende i 
form af støtte til adgang til 
arbejdsmarkedet

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) investeringer i udviklingen af 
teknologi og infrastrukturer til ren og 
intelligent mobilitet, som bidrager til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner 
samt til at diversificere bæredygtige 
mobilitetsløsninger; investeringer i 
offentlige transportnet og flåder med 
særlig fokus på fremme af omlægning til 
lavemissionsmobilitet i storbyområder og 
landdistrikter



PE648.628v02-00 26/36 AD\1207534DA.docx

DA

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) industrielle aktiviteter, hvis 
færdigvarer eller disses anvendelse i sidste 
ende er uforenelige med målsætningen 
om kulstofneutralitet

Ændringsforslag 40

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 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), i nærværende forordning. Sådanne 
investeringer er kun støtteberettigede, hvis 
de er nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling og ikke gennem 
dødvægtseffekter overlapper med de 
fortjenester, der opstår i forbindelse med 
ETS fra industrianlæg. Sådanne 
investeringer skal desuden være 
bæredygtige og må ikke øge eller 
fastholde afhængigheden af faste fossile 
brændstoffer.

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) opførelse af atomkraftværker

Ændringsforslag 43

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).

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 45

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

Ændringsforslag 46

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 eller økonomiske aktiviteter 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.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, Kommissionen godkender kun et program, 
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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.

hvor identificeringen af de territorier eller 
økonomiske aktiviteter, 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.

Ændringsforslag 48

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 kan suppleres af 
de midler, der kan overføres 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, må ikke være mere end tre 
gange højere end støtten fra FRO til denne 
prioritet.

Ændringsforslag 49

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 i fuld 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet og sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier, herunder de lokale 
og regionale myndigheder, udarbejde en 
eller flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker områderne i et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
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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.

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 samt virkningerne på 
arbejdsmarkederne og den territoriale 
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 samt omstilling til 
alternative industrier i sektorer, der 
fremstiller færdigvarer, som på længere 
sigt er uforenelige med målet om 
kulstofneutralitet.

__________________ __________________
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).

Ændringsforslag 50

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, 
regionalt og lokalt plan til en klimaneutral 
økonomi inden 2050, herunder en tidsplan 
for de vigtigste omstillingstrin, som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan
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Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en klar forpligtelse på linje med 
målsætningen om at opnå 
klimaneutralitet i EU inden 2050 samt om 
at nå EU's reduktionsmål inden 2030

Ændringsforslag 52

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

Ændringsforslag 53

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 eller 
økonomiske aktiviteter står over for, 
herunder de sociale, 
arbejdsmarkedsrelaterede, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi inden 2050 
under hensyntagen til 
arbejdsløshedsprocenten og med angivelse 
af det potentielle antal af berørte job og 
antallet af tabte arbejdspladser og 
territorialt indtægtstab, udviklingsbehov 
og målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
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aktiviteter eller aktiviteter, der fremstiller 
færdigvarer, som på længere sigt er 
uforenelige med målet om 
kulstofneutralitet i disse territorier

Ændringsforslag 54

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 inden 2050 samt 
udarbejdelse af planer for bæredygtig 
mobilitet og grøn energi, som er 
tilgængelige og økonomisk 
overkommelige i de territorier, der er mest 
berørt af omstillingen

Ændringsforslag 55

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 udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi inden 2050 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
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Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) 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, og bidraget til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner 

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) en omfattende tidsplan for 
gennemførelsen af de konkrete tiltag, der 
er opridset i planen

Ændringsforslag 58

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, en industristrategi, en 
strategi for miljøvenlig og intelligent 
mobilitet, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
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sociale rettigheder.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal udelukke alle offentlige 
investeringer i infrastruktur til faste 
fossile brændstoffer og skal tilbyde en 
mulighed for at styrke de lokale 
økonomier samt sikre lave omkostninger.
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