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Ändringsförslag 26
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Omställningen till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål. Den 12 december 
2019 godkände Europeiska rådet målet att 
uppnå en klimatneutral union 2050 i linje 
med Parisavtalets mål. Att vi bekämpar 
klimatförändringar och miljöförstöring 
kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar för alla 
på medellång sikt, men alla regioner och 
medlemsstater har olika utgångslägen för 
omställningen och olika kapacitet att 
genomföra den. Vissa har hunnit längre än 
andra, och omställningen medför mer 
omfattande sociala och ekonomiska 
konsekvenser för de regioner som är starkt 
beroende av fossila bränslen, särskilt kol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, eller 
växthusgasintensiva industrier. Situationen 
innebär att det finns en risk att 
omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder, och 
även att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

(2) Omställningen till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål. Den 12 december 
2019 godkände Europeiska rådet målet att 
uppnå en klimatneutral union 2050 i linje 
med Parisavtalets mål. Att vi bekämpar 
klimatförändringar och miljöförstöring 
kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar för alla 
på medellång sikt, men alla regioner och 
medlemsstater har olika utgångslägen för 
omställningen och olika kapacitet att 
genomföra den. Vissa har hunnit längre än 
andra, och omställningen medför mer 
omfattande sociala och ekonomiska 
konsekvenser för de regioner som är starkt 
beroende av fossila bränslen, särskilt 
stenkol, brunkol, torv och oljeskiffer, eller 
växthusgasintensiva industrier. Situationen 
innebär att det finns en risk att 
omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder, och 
även att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning. Därför bör man särskilt 
uppmärksamma de specifika utmaningar 
som följderna av omställningen till 
klimatneutralitet kommer att innebära för 
avlägsna regioner, öregioner och 
geografiskt sett missgynnade områden 
liksom för områden med 
avfolkningsproblem.

Or. es

Ändringsförslag 27
Ondřej Kovařík
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Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Omställningen till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål. Den 12 december 
2019 godkände Europeiska rådet målet att 
uppnå en klimatneutral union 2050 i linje 
med Parisavtalets mål. Att vi bekämpar 
klimatförändringar och miljöförstöring 
kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar för alla 
på medellång sikt, men alla regioner och 
medlemsstater har olika utgångslägen för 
omställningen och olika kapacitet att 
genomföra den. Vissa har hunnit längre än 
andra, och omställningen medför mer 
omfattande sociala och ekonomiska 
konsekvenser för de regioner som är starkt 
beroende av fossila bränslen, särskilt kol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, eller 
växthusgasintensiva industrier. Situationen 
innebär att det finns en risk att 
omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder, och 
även att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

(2) Omställningen till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål. Den 12 december 
2019 godkände Europeiska rådet målet att 
uppnå en klimatneutral union 2050 i linje 
med Parisavtalets mål. Att vi bekämpar 
klimatförändringar och miljöförstöring 
kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar för alla 
på medellång sikt, men alla regioner och 
medlemsstater har olika utgångslägen för 
omställningen och olika kapacitet att 
genomföra den. Vissa har hunnit längre än 
andra, och omställningen medför mer 
omfattande sociala och ekonomiska 
konsekvenser för de regioner som är starkt 
beroende av fossila bränslen, särskilt kol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, 
växthusgasintensiva industrier eller 
industrier vars produkter påverkas av 
omställningen till klimatneutralitet i EU. 
Situationen innebär att det finns en risk att 
omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder, och 
även att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 28
Ciarán Cuffe
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Omställningen till en (2) Det regelverk som styr unionens 
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klimatneutral och cirkulär ekonomi är ett 
av unionens viktigaste politiska mål. Den 
12 december 2019 godkände Europeiska 
rådet målet att uppnå en klimatneutral 
union 2050 i linje med Parisavtalets mål. 
Att vi bekämpar klimatförändringar och 
miljöförstöring kommer att gagna alla på 
lång sikt och skapa möjligheter och 
utmaningar för alla på medellång sikt, 
men alla regioner och medlemsstater har 
olika utgångslägen för omställningen och 
olika kapacitet att genomföra den. Vissa 
har hunnit längre än andra, och 
omställningen medför mer omfattande 
sociala och ekonomiska konsekvenser för 
de regioner som är starkt beroende av 
fossila bränslen, särskilt kol, brunkol, torv 
och oljeskiffer, eller växthusgasintensiva 
industrier. Situationen innebär att det 
finns en risk att omställningen i unionen 
sker i varierande hastighet när det gäller 
klimatåtgärder, och även att skillnaderna 
mellan regionerna ökar, vilket vore 
skadligt för målet social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

sammanhållningspolitik för perioden 
2021–2027, kopplat till nästa fleråriga 
budgetram, bidrar till fullgörandet av 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet för att begränsa den globala 
temperaturökningen till under 1.5°C och 
FN:s mål för hållbar utveckling genom 
att inrikta unionens finansiering på gröna 
mål samt den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. Genom den här 
förordningen genomförs en av 
prioriteringarna i meddelandet om den 
europeiska gröna given (nedan kallat den 
gröna given)11 och den ingår i 
investeringsplanen för ett hållbart 
Europa12 som tillhandahåller särskild 
finansiering genom mekanismen för en 
rättvis omställning inom 
sammanhållningspolitiken, för att 
hantera de ekonomiska och sociala 
utmaningarna för omställningen till en 
klimatneutral och helt 
förnybarhetsbaserad, mycket resurs- och 
energieffektiv och cirkulär ekonomi så 
snart som möjligt, och allra senast 2050, 
och för att hjälpa och bistå europeiska 
regioner och människor med socialt, 
arbetsmarknadsmässigt och ekonomiskt 
stöd.

Or. en

Ändringsförslag 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Omställningen till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål. Den 12 december 
2019 godkände Europeiska rådet målet att 
uppnå en klimatneutral union 2050 i linje 
med Parisavtalets mål. Att vi bekämpar 
klimatförändringar och miljöförstöring 

(2) Omställningen till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål. Den 12 december 
2019 godkände Europeiska rådet målet att 
uppnå en klimatneutral union 2050 i linje 
med Parisavtalets mål. Att vi bekämpar 
klimatförändringar och miljöförstöring 
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kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar för alla 
på medellång sikt, men alla regioner och 
medlemsstater har olika utgångslägen för 
omställningen och olika kapacitet att 
genomföra den. Vissa har hunnit längre än 
andra, och omställningen medför mer 
omfattande sociala och ekonomiska 
konsekvenser för de regioner som är starkt 
beroende av fossila bränslen, särskilt kol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, eller 
växthusgasintensiva industrier. Situationen 
innebär att det finns en risk att 
omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder, och 
även att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar för alla 
på medellång sikt, men alla regioner och 
medlemsstater har olika utgångslägen för 
omställningen och olika kapacitet att 
genomföra den. Vissa har hunnit längre än 
andra, och omställningen medför mer 
omfattande sociala och ekonomiska 
konsekvenser för de regioner som är starkt 
beroende av fasta fossila bränslen, särskilt 
kol, brunkol, torv och oljeskiffer, eller 
växthusgasintensiva industrier. Situationen 
innebär att det finns en risk att 
omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder, och 
även att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 30
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Denna förordning bör ta hänsyn 
till att europeiska regioner har 
industrialiserats i olika historiska 
perioder, medan andra har genomgått en 
ny industrialiseringsvåg som en 
kompletterande respons på den finansiella 
och ekonomiska krisen som började 2008. 
Särdragen i dessa regioner bör därför 
respekteras och de bör ges stöd i sin 
omställning till en hållbar, diversifierad 
och cirkulär ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 31
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Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
socialt godtagbar för alla. Därför måste 
både unionen och medlemsstaterna redan 
från börja beakta de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna och utnyttja alla 
tänkbara verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna. Unionens budget har här 
en viktig roll att spela.

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara inkluderande 
och socialt godtagbar för alla, minska 
orättvisorna och säkerställa att ingen 
hamnar på efterkälken. Därför bör både 
unionen och medlemsstaterna, liksom de 
olika regionala och lokala aktörerna, 
redan från början beakta de sociala, 
arbetsmarknadsmässiga och ekonomiska 
konsekvenserna och utnyttja alla tänkbara 
verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna och förstärka de positiva, 
såsom att nya, anständiga och hållbara 
arbetstillfällen kan skapas eller att 
luftkvaliteten kan förbättras. Unionens 
budget har här en viktig roll att spela.

Or. en

Ändringsförslag 32
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
socialt godtagbar för alla. Därför måste 
både unionen och medlemsstaterna redan 
från börja beakta de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna och utnyttja alla 
tänkbara verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna. Unionens budget har här 
en viktig roll att spela.

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
socialt godtagbar för alla. Därför måste 
både unionen och medlemsstaterna redan 
från början beakta de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna och utnyttja alla 
tänkbara verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna. Syftet med den 
kontrollerade omställningen är att 
undvika ekonomisk kollaps i de mest 
utsatta regionerna och inte undergräva 
grundvalen för ekonomisk utveckling i de 
regionerna. Unionens budget har här en 
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viktig roll att spela.

Or. en

Ändringsförslag 33
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
socialt godtagbar för alla. Därför måste 
både unionen och medlemsstaterna redan 
från börja beakta de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna och utnyttja alla 
tänkbara verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna. Unionens budget har här 
en viktig roll att spela.

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
socialt godtagbar för alla. En rättvis 
klimat- och energiomställning får inte 
lämna någon på efterkälken och bör 
skapa förutsättningar för att utplåna 
energifattigdomen. Därför måste både 
unionen och medlemsstaterna redan från 
början beakta de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna och utnyttja alla tänkbara 
verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna. Unionens budget har här 
en viktig roll att spela.

Or. en

Ändringsförslag 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
socialt godtagbar för alla. Därför måste 
både unionen och medlemsstaterna redan 
från börja beakta de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna och utnyttja alla 
tänkbara verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna. Unionens budget har här 

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
socialt godtagbar för alla. Därför måste 
både unionen och medlemsstaterna redan 
från början beakta de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna, samt regionernas 
särdrag och särskilda förutsättningar, och 
utnyttja alla tänkbara verktyg för att mildra 
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en viktig roll att spela. de negativa konsekvenserna. Unionens 
budget har här en viktig roll att spela.

Or. en

Ändringsförslag 35
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den här förordningen inrättar 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som är en av pelarna i den mekanism för en 
rättvis omställning som genomförs inom 
sammanhållningspolitiken. Syftet med 
FRO är att mildra de negativa effekterna av 
klimatövergången genom att stödja de mest 
drabbade områdena och arbetstagarna. I 
enlighet med det särskilda FRO-målet bör 
åtgärder som får stöd från FRO direkt bidra 
till att mildra konsekvenserna av 
omställningen genom att finansiera en 
diversifiering och modernisering av den 
lokala ekonomin och genom att dämpa de 
konsekvenserna för sysselsättningen. Detta 
avspeglas i det särskilda FRO-målet, som 
inrättas på samma nivå som och förtecknas 
tillsammans med de politiska målen i 
artikel [4] i förordning (EU) [new CPR].

(5) Den här förordningen inrättar 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som är en av pelarna i den mekanism för en 
rättvis omställning som genomförs inom 
sammanhållningspolitiken. Syftet med 
FRO är att stödja de åtgärder som syftar 
till en rättvis och framgångsrik 
energiomställning för att gå i riktning mot 
en klimatneutral ekonomi och mildra de 
negativa effekterna av klimatövergången 
genom att stödja de mest drabbade 
områdena och arbetstagarna. I enlighet 
med det särskilda FRO-målet bör åtgärder 
som får stöd från FRO direkt bidra till att 
genomföra en rättvis energiövergång och 
mildra konsekvenserna av omställningen 
genom att finansiera investeringar 
i utsläppssnål energiproduktion, 
utveckling av utsläppssnåla 
transporter, diversifiering och 
modernisering av den lokala ekonomin 
samt genom att dämpa de negativa 
konsekvenserna för sysselsättningen. Detta 
avspeglas i det särskilda FRO-målet, som 
inrättas på samma nivå som och förtecknas 
tillsammans med de politiska målen i 
artikel [4] i förordning (EU) [new CPR].

Or. en

Ändringsförslag 36
Ondřej Kovařík
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den här förordningen inrättar 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som är en av pelarna i den mekanism för en 
rättvis omställning som genomförs inom 
sammanhållningspolitiken. Syftet med 
FRO är att mildra de negativa effekterna av 
klimatövergången genom att stödja de mest 
drabbade områdena och arbetstagarna. I 
enlighet med det särskilda FRO-målet bör 
åtgärder som får stöd från FRO direkt bidra 
till att mildra konsekvenserna av 
omställningen genom att finansiera en 
diversifiering och modernisering av den 
lokala ekonomin och genom att dämpa de 
konsekvenserna för sysselsättningen. Detta 
avspeglas i det särskilda FRO-målet, som 
inrättas på samma nivå som och förtecknas 
tillsammans med de politiska målen i 
artikel [4] i förordning (EU) [new CPR].

(5) Den här förordningen inrättar 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som är en av pelarna i den mekanism för en 
rättvis omställning som genomförs inom 
sammanhållningspolitiken. Syftet med 
FRO är att mildra de negativa effekterna av 
klimatövergången genom att stödja de mest 
drabbade områdena och arbetstagarna. I 
enlighet med det särskilda FRO-målet bör 
åtgärder som får stöd från FRO direkt bidra 
till att mildra konsekvenserna av 
omställningen genom att finansiera en 
modernisering och en omställning av den 
lokala ekonomin och genom att dämpa de 
negativa konsekvenserna för 
sysselsättningen genom fortbildning, 
omskolning och uppdaterat 
utbildningsinnehåll. Detta avspeglas i det 
särskilda FRO-målet, som inrättas på 
samma nivå som och förtecknas 
tillsammans med de politiska målen i 
artikel [4] i förordning (EU) [new CPR]. 
Med tanke på omställningspolitikens 
natur föreslås det att FRO blir ett 
långsiktigt instrument helt i linje med 
visionen om en klimatneutral kontinent 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 37
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den här förordningen inrättar 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som är en av pelarna i den mekanism för en 

(5) Den här förordningen inrättar 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som är en av pelarna i den mekanism för en 
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rättvis omställning som genomförs inom 
sammanhållningspolitiken. Syftet med 
FRO är att mildra de negativa effekterna av 
klimatövergången genom att stödja de 
mest drabbade områdena och 
arbetstagarna. I enlighet med det särskilda 
FRO-målet bör åtgärder som får stöd från 
FRO direkt bidra till att mildra 
konsekvenserna av omställningen genom 
att finansiera en diversifiering och 
modernisering av den lokala ekonomin 
och genom att dämpa de konsekvenserna 
för sysselsättningen. Detta avspeglas i det 
särskilda FRO-målet, som inrättas på 
samma nivå som och förtecknas 
tillsammans med de politiska målen i 
artikel [4] i förordning (EU) [new CPR].

rättvis omställning som genomförs inom 
sammanhållningspolitiken. Syftet med 
FRO är inte bara att mildra de negativa 
effekterna av klimatomställningen utan 
även att skapa och förstärka framtida 
positiva effekter genom att stödja de mest 
drabbade områdena och deras invånare, i 
synnerhet de berörda arbetstagarna. I 
enlighet med det särskilda FRO-målet bör 
åtgärder som får stöd från FRO direkt bidra 
till att underlätta och driva på 
omställningen genom att skapa nya 
hållbara sysselsättningsmöjligheter, 
dämpa negativa sociala konsekvenser och 
finansiera diversifiering, hållbarhet och 
modernisering i den lokala ekonomin. 
Detta avspeglas i det särskilda FRO-målet, 
som inrättas på samma nivå som och 
förtecknas tillsammans med de politiska 
målen i artikel [4] i förordning (EU) [new 
CPR].

Or. en

Ändringsförslag 38
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Med tanke på vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet, åtagandet avseende FN:s mål 
för hållbar utveckling och unionens höjda 
ambitionsnivå som föreslås i den gröna 
given bör FRO ge ett viktigt bidrag till 
allmänna klimatåtgärder. Medel från 
FRO:s eget anslag är ett tillägg och 
kompletterar de investeringar som krävs 
för att uppnå det övergripande målet att 25 
% av utgifterna i unionens budget ska bidra 
till klimatmålen. Medel som förs över från 
Eruf och ESF + kommer att bidra fullt ut 

(6) Med tanke på vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet, åtagandet avseende FN:s mål 
för hållbar utveckling och unionens höjda 
ambitionsnivå som föreslås i den gröna 
given bör FRO ge ett viktigt bidrag till 
allmänna klimatåtgärder. Medel från 
FRO:s eget anslag är ett tillägg och 
kompletterar de investeringar som krävs 
för att uppnå det övergripande målet att 25 
% av utgifterna i unionens budget ska bidra 
till klimatmålen.
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till att det målet uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 39
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Med tanke på vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet, åtagandet avseende FN:s mål 
för hållbar utveckling och unionens höjda 
ambitionsnivå som föreslås i den gröna 
given bör FRO ge ett viktigt bidrag till 
allmänna klimatåtgärder. Medel från 
FRO:s eget anslag är ett tillägg och 
kompletterar de investeringar som krävs 
för att uppnå det övergripande målet att 25 
% av utgifterna i unionens budget ska bidra 
till klimatmålen. Medel som förs över från 
Eruf och ESF + kommer att bidra fullt ut 
till att det målet uppnås.

(6) Med tanke på vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet, åtagandet avseende FN:s mål 
för hållbar utveckling och unionens höjda 
ambitionsnivå som föreslås i den gröna 
given bör FRO ge ett viktigt bidrag till 
allmänna klimatåtgärder. Medel från 
FRO:s eget anslag är ett tillägg och 
kompletterar de investeringar som krävs 
för att uppnå det övergripande målet att 50 
% av utgifterna i unionens budget ska bidra 
till klimatmålen. Medel som förs över från 
Eruf och ESF + kommer att bidra fullt ut 
till att det målet uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 40
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken.

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken. Inrättandet av 
FRO bör inte leda vare sig till 
nedskärningar i de fonder som omfattas 
av förordning (EU).../... [new CPR] eller 
till överföringar från dessa fonder.
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Or. el

Motivering

Europaparlamentet har upprepade gånger klargjort att Europeiska unionens långtgående 
politiska mål måste uppnås genom en ambitiös budget. Inrättandet av denna nya fond får inte 
leda till nedskärningar inom andra viktiga instrument i unionens regionalpolitik.

Ändringsförslag 41
Andor Deli

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken.

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken. Inrättandet av 
FRO bör inte leda till nedskärningar i de 
fonder som omfattas av förordning (EU) 
[new CPR] eller till överföringar från 
dessa fonder.

Or. en

Ändringsförslag 42
Petar Vitanov, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken.

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken. 
Överföringsmekanismen bör vara flexibel 
så att medlemsstaterna själva väljer hur 
man bäst fördelar resurserna.

Or. en

Ändringsförslag 43
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Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken.

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom de 
sammanhållningspolitiska instrumenten 
och alla andra relevanta 
finansieringsinstrument på europeisk och 
nationell nivå som är inriktade på utsatta 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 44
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken.

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken och andra 
offentliga medel som medlemsstaterna gör 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 45
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken.

(7) FRO-medlen får komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken.



AM\1207831SV.docx 15/118 PE650.571v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 46
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. I detta 
sammanhang bör man särskilt 
uppmärksamma de specifika utmaningar 
som följderna av omställningen till 
klimatneutralitet kommer att innebära för 
avlägsna regioner, öregioner och 
geografiskt sett missgynnade områden 
liksom för områden med 
avfolkningsproblem. FRO bör därför 
omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

Or. es

Ändringsförslag 47
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. Särskild 
uppmärksamhet bör i detta sammanhang 
ägnas öområden och avlägsna områden, 
där energiomställningen till 
klimatneutralitet blir svårare att 
genomföra på grund av dessa områdens 
ringa befolkningsmängd. FRO bör därför 
omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

Or. el

Motivering

Syftet med FRO är att underlätta omställningen i regioner som är beroende av 
utvinningsindustri eller tung industri för sitt ekonomiska välstånd och sociala välbefinnande. 
Man får dock inte glömma bort öområden och avlägsna regioner, som ofta inte är 
sammankopplade med den allmänna energiinfrastrukturen och som får förlita sig på 
autonoma diesel- eller bensindrivna generatorer för att få elektricitet.

Ändringsförslag 48
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen, har 
växthusgasintensiva industriella 
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verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

verksamheter eller har industriella 
verksamheter vars produkter påverkas av 
omställningen till klimatneutralitet i EU, 
som ska fasas ut eller som måste anpassas 
vid omställningen till klimatneutralitet och 
som saknar de ekonomiska medlen för 
detta. FRO bör därför omfatta alla 
medlemsstater, men fördelningen av de 
finansiella medlen bör avspegla 
medlemsstaternas kapacitet att finansiera 
de investeringar som krävs för att klara av 
omställningen till klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 49
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen, 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter och proportionellt hög andel 
växthusgasintensiva transportslag i den 
modala mixen, som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 50
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Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar 
ekonomiska medel, alternativa 
naturresurser och kompetent arbetskraft 
för detta. FRO bör därför omfatta alla 
medlemsstater, men fördelningen av de 
finansiella medlen bör avspegla 
medlemsstaternas kapacitet att finansiera 
de investeringar som krävs för att klara av 
omställningen till klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 51
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fasta fossila bränslen 
eller växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
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avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 52
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) För att skapa en lämplig finansiell 
ram för FRO och säkerställa lika villkor, 
minskad utflyttning av tillverkning och 
ytterligare anslag till genomförande av 
strategier för utsläppsbegränsningar, bör 
kommissionen införa en ny koldioxidskatt 
vid gränserna som bidrar till EU:s egna 
medel.

Or. en

Motivering

EU:s nuvarande fleråriga budgetram har visat sina begränsningar. Kommissionen skulle 
kunna säkerställa FRO:s finansiella ram genom att införa en ny intäktskälla för EU:s budget i 
form av en koldioxidskatt vid gränserna.

Ändringsförslag 53
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
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unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 
ekonomi. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 
ekonomi och vara inriktade på att främja 
arbete under anständiga förhållanden. 
Inom sektorer på tillbakagång, t.ex. 
energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. FRO bör även bidra till 
att det sker genomgripande förändringar i 
rörlighetsmönstren så att det sker en 
omställning till miljövänligare 
transportslag, särskilt genom 
investeringar i en modernisering och 
utbyggnad av järnvägsnäten och genom 
tillhandahållandet av effektivare 
kollektivtrafik i storstadsområden och 
stadskärnor. Särskild uppmärksamhet bör 
också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

_________________ _________________
13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 

13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
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Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

Or. pt

Ändringsförslag 54
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 
ekonomi. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 
ekonomi. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
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mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den. 
Kommissionen bör ta hänsyn till sådana 
initiativ som tagits innan denna 
förordning träder i kraft i 
medlemsstaterna, regionerna eller 
kommunerna och som skulle kunna 
komplettera det kunnande och den 
kompetens som behövs för den rättvisa 
omställningen enligt denna förordning. 
Samtidigt bör kommissionen sprida bästa 
praxis som är av avgörande betydelse för 
genomförandet av denna förordning.

_________________ _________________
13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

Or. en

Ändringsförslag 55
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, helt och 
hållet i linje med alla mål i den gröna 
given och Parisavtalets mål att begränsa 
den globala temperaturhöjningen till 
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ekonomi. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

1,5°C. De finansierade projekten bör bidra 
till en övergång till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi. Inom sektorer på 
tillbakagång, t.ex. energiproduktion 
baserad på stenkol, brunkol, torv, gas, olja 
och oljeskiffer, bör stödet kopplas till en 
utfasning av verksamheten och 
motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter, 
samtidigt som man stimulerar en 
trafikomställning inom transportsektorn, 
som leder till betydande 
utsläppsminskningar, i enlighet med EU:s 
klimatmål för 2030 och EU:s 
klimatneutralitet till senast 205013, 
samtidigt som man upprätthåller och 
förbättrar sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

_________________ _________________
13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

Or. en

Ändringsförslag 56
Ondřej Kovařík
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 
ekonomi. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens politiska prioriteringar för 
klimat, miljö, sammanhållning, industri, 
rörlighet och energi. I förteckningen över 
investeringar bör sådana ingå som stöder 
lokala ekonomier och som är långsiktigt 
hållbara, med beaktande av alla mål i den 
gröna given. De finansierade projekten bör 
framför allt lindra miljöomställningens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en övergång till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi. Inom sektorer på 
tillbakagång, t.ex. energiproduktion 
baserad på stenkol, brunkol, torv och 
oljeskiffer, bör stödet kopplas till en 
utfasning av verksamheten och 
motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering, konnektivitet och smart 
rörlighet, under förutsättning att åtgärderna 
hjälper till att mildra de negativa 
sidoeffekterna av omställningen till en 
klimatneutral och cirkulär ekonomi och att 
de bidrar till den.

_________________ _________________
13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 

13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
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modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

Or. en

Ändringsförslag 57
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 
ekonomi. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 
ekonomi. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
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och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

och hållbar teknik samt verksamhet för 
tillgång och tillgänglighet på 
transportområdet, inom digitalisering och 
konnektivitet, under förutsättning att 
åtgärderna hjälper till att mildra de 
negativa sidoeffekterna av omställningen 
till en klimatneutral och cirkulär ekonomi 
och att de bidrar till den.

_________________ _________________
13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

Or. en

Ändringsförslag 58
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 
ekonomi. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 
ekonomi. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
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sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering, konnektivitet och hållbar 
rörlighet, under förutsättning att åtgärderna 
hjälper till att mildra de negativa 
sidoeffekterna av omställningen till en 
klimatneutral och cirkulär ekonomi och att 
de bidrar till den.

_________________ _________________
13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

Or. es

Ändringsförslag 59
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
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sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 
ekonomi. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

sådana ingå som stöder lokala och 
regionala ekonomier och som är 
långsiktigt hållbara, med beaktande av alla 
mål i den gröna given. De finansierade 
projekten bör bidra till en övergång till en 
klimatneutral och cirkulär ekonomi. Inom 
sektorer på tillbakagång, t.ex. 
energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

_________________ _________________
13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

13 Enligt En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, 
modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

Or. en

Ändringsförslag 60
Ondřej Kovařík
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Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) FRO bör också stödja industriell 
verksamhet som, även om den inte 
orsakar stora utsläpp av växthusgaser, 
tillverkar industriprodukter som påverkas 
av omställningen till klimatneutralitet i 
EU. Den europeiska industri som 
tillverkar bilar med förbränningsmotorer 
är redan idag en av de branscher som 
påverkas allra mest, och den kommer att 
påverkas i ännu större utsträckning 
framöver, i en situation med ökande 
internationell konkurrens och ökade 
miljökrav – branschen står för nästan 
20 % av unionens koldioxidutsläpp. Man 
kan alltså inte uppnå koldioxidneutralitet 
utan särskilt stöd till denna sektor, som 
står för 8,5 % av den industriella 
sysselsättningen i EU, 7,5 % av EU:s BNP 
och cirka 3,5 miljoner direkta 
arbetstillfällen, alltså 11,4 % av EU:s 
tillverkningsjobb, och 13,8 miljoner 
indirekta arbetstillfällen. Biltillverkarna, 
deras underleverantörer samt underhålls- 
och reparationsbranschen är särskilt 
utsatta och därför bör FRO stödja dessa 
sektorer och hjälpa arbetstagare och 
arbetssökande med omskolning för att 
skaffa sig modernare kompetens, till 
exempel för alternativa industrier med 
tillverkning av utsläppsfria och/eller 
utsläppssnåla fordon.

Or. en

Ändringsförslag 61
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(10a) Fonden för en rättvis omställning 
måste beakta de demografiska 
utmaningarna i de territorier som 
påverkas av klimatomställningen, särskilt 
de territorier som har 
avfolkningsproblem. I dessa avfolkade 
eller glest befolkade områden är 
utmaningarna stora vad gäller 
grundläggande tjänster, konnektivitet och 
infrastruktur. Den socioekonomiska 
strukturen i dessa avfolkade eller glest 
befolkade områden som i stor 
utsträckning är beroende av fossila 
bränslen är således särskilt sårbar för 
klimatomställningen. I detta 
sammanhang bör Fonden för en rättvis 
omställning stödja skapandet av 
arbetstillfällen i dessa områden, för att 
förhindra utlokaliseringar och utflyttning, 
vilket skulle leda till ännu större 
avfolkning av dessa territorier.

Or. es

Ändringsförslag 62
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare, 
för att hjälpa dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden.

(11) För att skydda de grupper som med 
störst sannolikhet kommer att behöva stöd 
för att klara klimatomställningen bör FRO 
också täcka kompetenshöjning och 
omskolning av berörda arbetstagare, med 
särskild uppmärksamhet på de mest 
utsatta människorna enligt definitionen i 
[ESF+-förordningen], för att hjälpa dem 
att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, nå en jämn 
könsfördelning i alla sektorer, erbjuda en 
aktiv arbetsmarknads- och 
kompetenspolitik för framtidsorienterade 
sektorer och anställningar, stöd till de 
som påverkas av omställningen och 
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individanpassat stöd i arbetssökandet för 
alla typer av arbetssökande samt 
säkerställa lika tillgång för alla grupper 
utan åtskillnad och deras aktiva 
inkludering på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 63
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare, 
för att hjälpa dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden.

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare, 
för att hjälpa dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden. Likaså bör man särskilt 
beakta arbetslöshetsnivåerna i de 
territorier som berörs av omställningen, i 
synnerhet ungdomsarbetslösheten.

Or. es

Ändringsförslag 64
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare, 
för att hjälpa dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare 
och egenanställda personer vars 
verksamhet har påverkats av betydande 
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arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden.

strukturella förändringar, för att hjälpa 
dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare, 
för att hjälpa dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden.

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare, 
för att hjälpa dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden, och stöd till att skaffa ny 
yrkeskompetens, till exempel för 
digitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 66
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare, 
för att hjälpa dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden.

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare, 
för att hjälpa dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv och fullständig 
inkludering på arbetsmarknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 67
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör se till att de 
prioriterade insatser som finansieras av 
FRO också genomförs på ett sätt som 
bidrar till att främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män i enlighet med artikel 8 i 
EUF-fördraget. Utvärderingar har visat 
betydelsen av att jämställdhetsmålen 
beaktas fullt ut i alla aspekter och i alla 
faser i utarbetandet, övervakningen, 
genomförandet och utvärderingen av de 
operativa programmen, vid rätt tillfälle 
och på ett enhetligt sätt, samtidigt som 
särskilda åtgärder vidtas för att stärka 
jämställdheten, kvinnors ekonomiska 
oberoende, utbildning och 
kompetensutveckling samt återintegrering 
av våldsutsatta kvinnor på 
arbetsmarknaden och i samhället.

Or. en

Ändringsförslag 68
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar i små och 
medelstora företag. Med produktiva 

(12) För att öka diversifieringen i de 
territorier som behöver ytterligare stöd för 
att klara omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar med jobbpotential 
i gröna och hållbara små och medelstora 



PE650.571v02-00 34/118 AM\1207831SV.docx

SV

investeringar menas investeringar i 
företagens realkapital eller immateriella 
tillgångar, för att producera varor och 
tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar eller skyddar ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. Investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går långt under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG14och om de 
leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning. För att främja 
den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra företag 
än små och medelstora företag begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget.

företag. Med produktiva investeringar 
menas investeringar i företagens realkapital 
eller immateriella tillgångar, för att 
producera varor och tjänster och därigenom 
bidra till bruttoinvesteringar och till grön, 
anständig och hållbar sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen och om de stöder 
FRO:s överordnade mål att påskynda 
omställningen till en klimattålig, cirkulär 
ekonomi genom att de skapar, eller stöder 
anpassningen av, ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. Investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas 
förutsatt att de bidrar till omställningen 
till en klimatneutral ekonomi till 2050 och 
går långt under de relevanta riktmärken 
som fastställts för gratis tilldelning enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG14 och förutsatt att de leder till 
att ett betydande antal anständiga och 
hållbara arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning samt vara 
hållbara och förenliga med principen om 
att sätta energieffektivitet främst, medan 
investeringar i infrastruktur för fossila 
bränslen inte bör omfattas av FRO. För 
att främja den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra företag 
än små och medelstora företag begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget.

_________________ _________________
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ändringsförslag 69
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar i små och 
medelstora företag. Med produktiva 
investeringar menas investeringar i 
företagens realkapital eller immateriella 
tillgångar, för att producera varor och 
tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar eller skyddar ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. Investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går långt under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG14och om de 
leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen och säkerställa ekonomisk 
förnyelse och modernisering i de 
territorier som påverkas av omställningen 
bör FRO stödja produktiva investeringar i 
små och medelstora företag. Med 
produktiva investeringar menas 
investeringar i företagens realkapital eller 
immateriella tillgångar, för att producera 
varor och tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar eller skyddar ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. Investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går långt under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG14 och om 
de leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
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för en rättvis omställning. För att främja 
den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra företag 
än små och medelstora företag begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget.

därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning. För att främja 
den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra företag 
än små och medelstora företag begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget. Dessutom bör de 
företag som eventuellt har fått stöd från 
andra enheter innan de fick FRO-anslag 
meddela kommissionen var stödet 
kommer ifrån och hur mycket pengar det 
rör sig om.

_________________ _________________
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ändringsförslag 70
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar i små och 
medelstora företag. Med produktiva 
investeringar menas investeringar i 
företagens realkapital eller immateriella 
tillgångar, för att producera varor och 
tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar i små och 
medelstora företag. Med produktiva 
investeringar menas investeringar i 
företagens realkapital eller immateriella 
tillgångar, för att producera varor och 
tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
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företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar eller skyddar ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. Investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går långt under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG14och om de leder till att ett 
betydande antal arbetstillfällen skyddas. 
Sådana investeringar bör motiveras i 
enlighet därmed i den relevanta territoriella 
planen för en rättvis omställning. För att 
främja den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra företag 
än små och medelstora företag begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget.

företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar eller skyddar ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. Investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning. För att främja 
den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra företag 
än små och medelstora företag begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget.

_________________
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om 
ett system för handel med utsläppsrätter 
för växthusgaser inom gemenskapen och 
om ändring av rådets direktiv 96/61/EG 
(EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ändringsförslag 71
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Förslag till förordning
Skäl 12



PE650.571v02-00 38/118 AM\1207831SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar i små och 
medelstora företag. Med produktiva 
investeringar menas investeringar i 
företagens realkapital eller immateriella 
tillgångar, för att producera varor och 
tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar eller skyddar ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. Investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går långt under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG14och om de 
leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning. För att främja 
den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra 
företag än små och medelstora företag 
begränsas till företag i områden som utses 
till stödområden i enlighet med artikel 
107.3 a och c i EUF-fördraget.

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar i små och 
medelstora företag. Med produktiva 
investeringar menas investeringar i 
företagens realkapital eller immateriella 
tillgångar, för att producera varor och 
tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar eller skyddar ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. Investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går långt under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG14 och om 
de leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning. För att främja 
den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, med särskilt beaktande av 
de efterföljande strukturförändringarna 
och de åtgärder som krävs för dessa 
förändringar. Detta undantag bör göra 
det möjligt att stödja den ekonomiska 
utvecklingen i regioner där 
levnadsstandarden är alltför låg eller där 
det råder allvarlig brist på sysselsättning 
samt i de yttersta randområdena, med 
hänsyn till deras strukturella, sociala och 



AM\1207831SV.docx 39/118 PE650.571v02-00

SV

ekonomiska situation.

_________________ _________________
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

Or. el

Motivering

I vissa områden i EU tillåter reglerna för statligt stöd att stöd utbetalas till företag som inte 
är små eller medelstora företag. Det gäller ekonomiskt särskilt svaga områden, områden med 
hög arbetslöshet och de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 72
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar i små och 
medelstora företag. Med produktiva 
investeringar menas investeringar i 
företagens realkapital eller immateriella 
tillgångar, för att producera varor och 
tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar eller skyddar ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. Investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar i små och 
medelstora företag. Med investeringar 
menas ekonomiskt stöd till företagens 
realkapital eller immateriella tillgångar, för 
att producera varor och tjänster och 
därigenom bidra till bruttoinvesteringar 
och sysselsättning. För andra företag än de 
små och medelstora företagen bör 
investeringar endast få stöd om de är 
nödvändiga för att begränsa förlusten av 
arbetstillfällen på grund av omställningen, 
genom att de skapar eller skyddar ett 
betydande antal arbetstillfällen och på 
villkor att de inte leder till eller är ett 
resultat av omlokalisering. Investeringar i 
befintliga industrianläggningar, inklusive 
sådana som omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
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utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går långt under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG14och om de 
leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning. För att främja 
den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra företag 
än små och medelstora företag begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget.

bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går långt under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG14 och om 
de leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning. För att främja 
den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till investeringar i andra företag än små och 
medelstora företag begränsas till företag i 
områden som utses till stödområden i 
enlighet med artikel 107.3 a och c i EUF-
fördraget.

_________________ _________________
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ändringsförslag 73
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Gemensam tilldelning av medel 
bör genomföras enligt principen om att 
prioritera regioner med hög 
koldioxidintensitet, också innefattande 
regioner som är starkt beroende av kol 
(och kolindustrianläggningar), och vars 
BNP per capita ligger under EU:s 
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genomsnitt.

Or. en

Motivering

Fonden bör prioritera områden med hög koldioxidintensitet, särskilt sådana som är beroende 
av kol och vars BNP ligger under EU:s genomsnitt. Antal kolgruvejobb, energianvändning 
och koldioxidintensiva sektorer bör vara nyckelkriterier för anslagsberättigande.

Ändringsförslag 74
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att tillhandahålla flexibilitet vid 
programplaneringen av FRO-medlen inom 
målet Investering för sysselsättning och 
tillväxt bör det vara möjligt att utarbeta ett 
fristående FRO-program eller att 
programplanera FRO-medel inom en eller 
flera prioriteringar inom ett program som 
får stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+) eller 
Sammanhållningsfonden. I enlighet med 
artikel 21a i förordning (EU) [new CPR] 
bör FRO-medlen förstärkas med 
kompletterande finansiering från Eruf och 
ESF+. De belopp som överförs från Eruf 
respektive ESF+ bör vara förenliga med 
den typ av insatser som anges i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning.

(13) För att tillhandahålla flexibilitet vid 
programplaneringen av FRO-medlen inom 
målet Investering för sysselsättning och 
tillväxt bör det vara möjligt att utarbeta ett 
fristående FRO-program eller att 
programplanera FRO-medel inom en eller 
flera prioriteringar inom ett program som 
får stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+) eller 
Sammanhållningsfonden. I enlighet med 
artikel 21a i förordning (EU) [new CPR] 
får FRO-medlen förstärkas på frivillig 
basis med kompletterande finansiering från 
Eruf och ESF+. De belopp som överförs 
från Eruf respektive ESF+ bör vara 
förenliga med den typ av insatser som 
anges i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 75
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med berörda aktörer och med stöd från 
kommissionen, utarbeta territoriella planer 
för en rättvis omställning med detaljerade 
uppgifter om omställningsprocessen, i 
enlighet med sina nationella energi- och 
klimatplaner. Kommissionen bör därför 
inrätta en plattform för en rättvis 
omställning, som skulle bygga på den 
befintliga plattformen för kolregioner i 
övergång, för att möjliggöra bilateralt och 
multilateralt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis inom alla berörda sektorer.

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med berörda aktörer och med stöd från 
kommissionen, utarbeta territoriella planer 
för en rättvis omställning med detaljerade 
uppgifter om omställningsprocessen, i 
enlighet med sina nationella energi- och 
klimatplaner. Kommissionen bör därför 
inrätta en plattform för en rättvis 
omställning, som skulle bygga på den 
befintliga plattformen för kolregioner i 
övergång, för att möjliggöra bilateralt och 
multilateralt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis inom alla berörda sektorer. 
Företag som tar emot FRO-stöd bör lägga 
fram operativa omställningsplaner, som 
bland annat innefattar främjande och 
aktivt stöd till hållbar rörlighet inom 
företaget.

Or. en

Ändringsförslag 76
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med berörda aktörer och med stöd från 
kommissionen, utarbeta territoriella planer 
för en rättvis omställning med detaljerade 
uppgifter om omställningsprocessen, i 
enlighet med sina nationella energi- och 
klimatplaner. Kommissionen bör därför 

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med berörda aktörer och med stöd från 
kommissionen, utarbeta territoriella planer 
för en rättvis omställning med detaljerade 
uppgifter om omställningsprocessen, i 
enlighet med sina nationella energi- och 
klimatplaner. Kommissionen bör därför 
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inrätta en plattform för en rättvis 
omställning, som skulle bygga på den 
befintliga plattformen för kolregioner i 
övergång, för att möjliggöra bilateralt och 
multilateralt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis inom alla berörda sektorer.

inrätta en plattform för en rättvis 
omställning, som skulle bygga på den 
befintliga plattformen för kolregioner i 
övergång, för att möjliggöra bilateralt och 
multilateralt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis inom alla berörda sektorer, i 
syfte att undersöka dessa regioners 
kapacitet att ta sig igenom denna 
omställning liksom vilka utmaningar 
detta innebär för dem.

Or. ro

Ändringsförslag 77
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med berörda aktörer och med stöd från 
kommissionen, utarbeta territoriella planer 
för en rättvis omställning med detaljerade 
uppgifter om omställningsprocessen, i 
enlighet med sina nationella energi- och 
klimatplaner. Kommissionen bör därför 
inrätta en plattform för en rättvis 
omställning, som skulle bygga på den 
befintliga plattformen för kolregioner i 
övergång, för att möjliggöra bilateralt och 
multilateralt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis inom alla berörda sektorer.

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med berörda aktörer och med stöd från 
kommissionen och med deltagande av 
regionala eller lokala enheter, utarbeta 
territoriella planer för en rättvis 
omställning med detaljerade uppgifter om 
omställningsprocessen, i enlighet med sina 
nationella energi- och klimatplaner, med 
beaktande av regionernas åsikter. 
Kommissionen bör därför inrätta en 
plattform för en rättvis omställning, som 
skulle bygga på den befintliga plattformen 
för kolregioner i övergång, för att 
möjliggöra bilateralt och multilateralt 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis 
inom alla berörda sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 78
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Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med berörda aktörer och med stöd från 
kommissionen, utarbeta territoriella planer 
för en rättvis omställning med detaljerade 
uppgifter om omställningsprocessen, i 
enlighet med sina nationella energi- och 
klimatplaner. Kommissionen bör därför 
inrätta en plattform för en rättvis 
omställning, som skulle bygga på den 
befintliga plattformen för kolregioner i 
övergång, för att möjliggöra bilateralt och 
multilateralt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis inom alla berörda sektorer.

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med berörda aktörer och med stöd från 
kommissionen, utarbeta territoriella planer 
för en rättvis omställning med detaljerade 
uppgifter om omställningsprocessen, i 
enlighet med sina nationella energi- och 
klimatplaner. Kommissionen kommer 
därför att inrätta en plattform för en rättvis 
omställning, som skulle bygga på den 
befintliga plattformen för kolregioner i 
övergång, för att möjliggöra bilateralt och 
multilateralt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis inom alla berörda sektorer, 
men också för att övervaka 
omställningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 79
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet. Dessa territorier bör definieras 

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet. Dessa territorier bör definieras 
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exakt och motsvara Nuts 3-regioner eller 
delar av sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

exakt och motsvara Nuts 3-regioner eller 
delar av sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, såsom 
arbetslöshetssiffror och antalet 
arbetsplatser som kan komma att gå 
förlorade, och dessutom ange den typ av 
insatser som behövs, för att säkerställa en 
samstämmig utveckling av klimatresilienta 
ekonomiska verksamheter som också är 
förenliga med omställningen till 
klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given såsom utformningen av 
planer för hållbar rörlighet och 
tillgängliga och överkomliga planer för 
grön energi för invånarna i de berörda 
territorierna. De territoriella planerna bör 
dessutom spegla de specifika utmaningar 
som följderna av omställningen till 
klimatneutralitet kommer att innebära för 
avlägsna regioner, öregioner och 
geografiskt sett missgynnade områden 
liksom för områden med 
avfolkningsproblem. Endast investeringar 
som överensstämmer med 
omställningsplanerna bör få ekonomiskt 
stöd från FRO. De territoriella planerna för 
en rättvis omställning bör ingå i de 
program (med stöd från antingen Eruf, 
ESF+, Sammanhållningsfonden eller FRO) 
som godkänts av kommissionen.

Or. es

Ändringsförslag 80
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
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uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet. Dessa territorier bör definieras 
exakt och motsvara Nuts 3-regioner eller 
delar av sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet, samtidigt som 
arbetstillfällena i de berörda territorierna 
bevaras och byggs ut för att undvika 
social marginalisering. Dessa territorier 
bör definieras exakt och motsvara Nuts 3-
regioner eller delar av sådana. Planerna bör 
innehålla en detaljerad beskrivning av 
territoriernas utmaningar och behov, och 
dessutom ange den typ av insatser som 
behövs, för att säkerställa en samstämmig 
utveckling av klimatresilienta ekonomiska 
verksamheter som också är förenliga med 
omställningen till klimatneutralitet och 
med målen i den gröna given. Endast 
investeringar som överensstämmer med 
omställningsplanerna bör få ekonomiskt 
stöd från FRO. De territoriella planerna för 
en rättvis omställning bör ingå i de 
program (med stöd från antingen Eruf, 
ESF+, Sammanhållningsfonden eller FRO) 
som godkänts av kommissionen.

Or. el

Motivering

Det är viktigt att även betona den sociala dimensionen av FRO.

Ändringsförslag 81
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi 2050, 
särskilt när det gäller modernisering, 
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av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet. Dessa territorier bör definieras 
exakt och motsvara Nuts 3-regioner eller 
delar av sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

omställning eller stängning av 
anläggningar för produktion av fossila 
bränslen, annan växthusgasintensiv 
verksamhet eller verksamhet vars 
produkter påverkas av omställningen till 
klimatneutralitet i EU. Dessa territorier 
bör definieras exakt och motsvara Nuts 3-
regioner eller delar av sådana. Planerna bör 
innehålla en detaljerad beskrivning av 
territoriernas utmaningar och behov, och 
dessutom ange den typ av insatser som 
behövs, för att säkerställa en samstämmig 
utveckling av klimatresilienta ekonomiska 
verksamheter som också är förenliga med 
omställningen till klimatneutralitet och 
med målen i den gröna given. Endast 
investeringar som överensstämmer med 
omställningsplanerna bör få ekonomiskt 
stöd från FRO. De territoriella planerna för 
en rättvis omställning bör ingå i de 
program (med stöd från antingen Eruf, 
ESF+, Sammanhållningsfonden eller FRO) 
som godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 82
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet. Dessa territorier bör definieras 
exakt och motsvara Nuts 3-regioner eller 
delar av sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet. Dessa territorier bör definieras 
exakt och motsvara Nuts 3-regioner, eller 
vara en sammanslutning av två till sex 
sådana regioner, eller vara delar av 
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utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet. Dessa territorier bör definieras 
exakt och motsvara Nuts 3-regioner eller 
delar av sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fasta 
fossila bränslen eller annan 
växthusgasintensiv verksamhet. Dessa 
territorier bör definieras exakt och 
motsvara Nuts 3-regioner eller delar av 
sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
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överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 84
Clotilde Armand

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet. Dessa territorier bör definieras 
exakt och motsvara Nuts 3-regioner eller 
delar av sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller gradvis omställning eller 
stängning av anläggningar för produktion 
av fossila bränslen eller annan 
växthusgasintensiv verksamhet. Dessa 
territorier bör definieras exakt och 
motsvara Nuts 3-regioner eller delar av 
sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
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godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 85
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör lämnas in så snart 
som möjligt, men senast ett år efter denna 
förordnings ikraftträdande. Detta innebär 
en utmaning för både de förvaltande 
myndigheterna och medlemsstaterna när 
det gäller genomförandet, eftersom dessa 
planer måste antas för att medlen ska 
frigöras. För att det ska bli lättare att 
klara av denna utmaning bör en villkorad 
förfinansiering för tekniskt stöd ställas till 
förfogande innan planerna antas.

Or. en

Motivering

Efter covid-19-krisen kommer Europas regioner att vara hårt belastade, och de bör främst 
använda sammanhållningspolitikens medel till att stödja arbetstagare och lokalsamhällen, 
inte för andra syften. En framtida återhämtning måste ge regionerna chansen att utveckla en 
ny modell för ekonomiskt välstånd. I dagsläget finns det fortfarande inga prognoser över 
covid-19-krisens effekter på ekonomin, men vi kan hur som helst utgå ifrån att ekonomin nu 
kommer att drabbas av en nedgång som är större än vid den senaste finanskrisen.

Regionerna kommer att behöva tid för att noggrant bedöma pandemins ekonomiska 
konsekvenser, och därför behöver de tillräckligt med tid för att lämna in sina territoriella 
planer för en rättvis omställning.

Ändringsförslag 86
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
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Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att göra användningen av 
FRO-medlen mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, kunna 
tillämpa finansiella korrigeringar vid 
allvarlig underprestation i förhållande till 
de mål som fastställs för det särskilda 
FRO-målet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 87
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Kommissionen fastställer områden 
och prioriteringar för investeringar i 
bilaga D till landsrapporterna för 2020, 
och de bör vara vägledande, men inte 
sätta gränser för, medlemsstaternas 
förslag på områden för FRO-stöd.

Or. en

Ändringsförslag 88
Clotilde Armand

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att komplettera och ändra vissa 
icke väsentliga delar i den här förordningen 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i EUF-
fördraget, när det gäller ändring av delar i 

(17) För att komplettera och ändra vissa 
icke väsentliga delar i den här förordningen 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i EUF-
fördraget, när det gäller ändring av delar i 
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bilaga III till den här förordningen 
avseende de gemensamma output- och 
resultatindikatorerna. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå, och att dessa 
samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201615. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och dessa 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

bilaga III till den här förordningen 
avseende de gemensamma output- och 
resultatindikatorerna. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inbegripet på expertnivå, med deltagande 
av företrädare för berörda grupper, och 
att dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201615. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter. och dessa 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

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

Or. en

Ändringsförslag 89
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Målen för denna förordning, 
nämligen att stödja territorier som 
genomgår en ekonomisk och social 
omvandling i samband med omställningen 
till en klimatneutral ekonomi kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna själva. De viktigaste 
anledningarna till detta är dels skillnaderna 
i utvecklingsnivå mellan de olika 
territorierna och eftersläpningen i de minst 
gynnade territorierna samt 
medlemsstaternas och territoriernas 
finansiella resurser, dels behovet av en 
enhetlig genomföranderam som omfattar 

(19) Målen för denna förordning, 
nämligen att stödja territorier som 
genomgår en ekonomisk och social 
omvandling i samband med omställningen 
till en klimatneutral ekonomi, bör ta 
hänsyn till covid-19-pandemins effekter i 
hela unionen. Medlemsstaterna kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnå dessa mål på 
egen hand. De viktigaste anledningarna till 
detta är dels skillnaderna i utvecklingsnivå 
mellan de olika territorierna och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
territorierna samt medlemsstaternas och 
territoriernas finansiella resurser, dels 
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flera unionsfonder med delad förvaltning. 
Eftersom målen kan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

behovet av en enhetlig genomföranderam 
som omfattar flera unionsfonder med delad 
förvaltning. Eftersom målen kan uppnås 
bättre på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

Or. en

Motivering

Förordningens mål bör revideras med hänsyn till covid-19-pandemins sociala och 
ekonomiska effekter i de hårdast drabbade EU-regionerna.

Ändringsförslag 90
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja de befolkningsgrupper och 
de territorier som behöver ytterligare stöd 
för att klara omställningen till en mycket 
resurs- och energieffektiv, cirkulär och 
klimatneutral ekonomi som helt bygger på 
förnybar energi i unionen senast 2050 och 
vända utmaningarna till möjligheter, 
särskilt i fråga om skapande av nya, 
anständiga och gröna arbetstillfällen, 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare och utbildning för att främja 
en ny ekonomisk modell som skapar 
välstånd och välbefinnande för alla, utan 
att överbelasta vår planet.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar till 
följd av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050.

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier eller ekonomiska 
verksamheter som står inför allvarliga 
socioekonomiska utmaningar till följd av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 92
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förordningen fastställs det 
särskilda målet för FRO, dess geografiska 
täckning och resurser, FRO-stödets 
omfattning vad gäller målet Investering 
för sysselsättning och tillväxt som avses i 
[artikel 4.2 a i förordning (EU) [new 
CPR] samt särskilda bestämmelser om 
programplanering och om indikatorer som 
krävs för övervakningen.

2. I förordningen fastställs det 
särskilda målet för FRO, dess geografiska 
täckning och resurser, FRO-stödets 
omfattning samt särskilda bestämmelser 
om programplanering och om indikatorer 
som krävs för övervakningen.

Or. en

Motivering

Målet Investering för sysselsättning och tillväxt får redan stöd genom Eruf, 
Sammanhållningsfonden och ESF+, och överlappningen är betydande. FRO bör stå fri från 
de sammanhållningspolitiska målen och dess enda koppling till förordningen om 
gemensamma bestämmelser (CPR) bör vara att genomförandet följer CPR:s regler.
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Ändringsförslag 93
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av omställningen 
till en klimatneutral ekonomi.

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av omställningen 
till en klimatneutral ekonomi. När medel 
beviljas genom FRO är det nödvändigt att 
eftersträva minskade regionala skillnader 
och social sammanhållning på EU-nivå.

Or. ro

Ändringsförslag 94
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av omställningen 
till en klimatneutral ekonomi.

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet för stöd till 
åtgärder som syftar till en rättvis och 
framgångsrik energiomställning till en 
klimatneutral ekonomi, och som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av den 
omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 95
Andor Deli
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO 
bidra till det enda särskilda målet som ska 
göra det möjligt för regioner och 
människor att hantera de sociala, 
ekonomiska och miljömässiga effekterna 
av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi.

FRO ska bidra till det särskilda målet att 
göra det möjligt för regioner och 
människor att hantera de sociala, 
ekonomiska och miljömässiga effekterna 
av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi.

Or. en

Motivering

Målet Investering för sysselsättning och tillväxt får redan stöd genom Eruf, 
Sammanhållningsfonden och ESF+, och överlappningen är betydande. FRO bör stå fri från 
de sammanhållningspolitiska målen och dess enda koppling till förordningen om 
gemensamma bestämmelser (CPR) bör vara att genomförandet följer CPR:s regler.

Ändringsförslag 96
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av omställningen 
till en klimatneutral ekonomi.

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet som ska göra 
det möjligt för regioner, ekonomiska 
aktörer och människor att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
effekterna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 97
Ciarán Cuffe
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. FRO ska stödja målet Investering 
för sysselsättning och tillväxt i alla 
medlemsstater.

1. FRO ska stödja målet Investering 
för sysselsättning och tillväxt i alla 
medlemsstater samt respektera och stödja 
de överordnade målen i den europeiska 
gröna given, särskilt det 
unionsövergripande 
klimatneutralitetsmålet enligt definitionen 
i den europeiska klimatlagen, för att 
hantera klimat- och miljöutmaningar och 
samtidigt säkerställa en rättvis 
omställning där ingen hamnar på 
efterkälken.

Or. en

Ändringsförslag 98
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan 
utökas med eventuella ytterligare medel 
som tilldelas i unionens budget och med 
andra medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 17,88 
miljarder euro i 2018 års priser 
(”kapitalbeloppet”), och de ska inte 
överföras från anslagen i de fonder som 
omfattas av förordning (EU) .../... [new 
CPR]. Kapitalbeloppet kan utökas med 
eventuella ytterligare medel som tilldelas i 
unionens budget och med andra medel i 
enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

Or. el

Motivering

Med tanke på att den föreslagna fonden för en rättvis omställning (FRO) har ett betydligt 
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större tillämpningsområde än den fond för en rättvis energiomställning som tidigare 
föreslagits av parlamentet krävs det en mycket större budget. Medlen i de andra 
sammanhållningsfonderna bör dock inte äventyras.

Ändringsförslag 99
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan 
utökas med eventuella ytterligare medel 
som tilldelas i unionens budget och med 
andra medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kommer 
att utökas med ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

Or. en

Ändringsförslag 100
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 15 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

Or. en
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Ändringsförslag 101
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på programplaneringen och 
budgeteringen i unionens budget ska det 
belopp som avses i första stycket 
indexregleras med 2 % per år.

Med tanke på programplaneringen och 
budgeteringen i unionens budget ska det 
belopp som avses i första stycket 
indexregleras med minst 2 % per år.

Or. en

Ändringsförslag 102
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om årlig 
fördelning av medel, inklusive eventuella 
ytterligare medel som avses i punkt 2, per 
medlemsstat i enlighet med den metod som 
anges i bilaga I.

3. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om medel 
för perioden 2021-2027, inklusive 
eventuella ytterligare medel som avses i 
punkt 2, per medlemsstat i enlighet med 
den metod som anges i bilaga I och den 
årliga fördelningen av medel.

Or. en

Ändringsförslag 103
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel [21a] i 
förordning (EU) [new CPR] ska ytterligare 
medel som avses i punkt 2 som tilldelas 
FRO i unionens budget eller som 

4. Genom undantag från artikel [21.1] 
i förordning (EU) [new CPR] ska 
ytterligare medel som avses i punkt 2 som 
tilldelas FRO i unionens budget eller som 
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tillhandahålls från andra medel inte kräva 
kompletterande stöd från Eruf eller ESF+.

tillhandahålls från andra medel inte kräva 
kompletterande stöd från Eruf eller ESF+.

Or. en

Ändringsförslag 104
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkt 1 ska FRO endast 
stödja följande verksamheter:

I enlighet med punkt 1 ska FRO stödja 
åtminstone följande verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 105
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkt 1 ska FRO endast 
stödja följande verksamheter:

I enlighet med punkt 1 ska FRO stödja 
följande verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 106
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, som leder till ekonomisk 
diversifiering och omställning.

a) Produktiva investeringar i 
befintliga företag, inklusive små och 
medelstora företag och uppstartsföretag, 
som leder till ekonomisk diversifiering och 
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omställning.

Or. en

Motivering

Små och medelstora börsnoterade företag (upp till 499 anställda) bör ha rätt till stöd.

Ändringsförslag 107
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, som leder till ekonomisk 
diversifiering och omställning.

a) Investeringar i små och medelstora 
företag, inklusive uppstartsföretag, som 
leder till ekonomisk diversifiering och 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 108
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i skapandet av nya 
företag, även genom företagskuvöser och 
konsulttjänster.

b) Investeringar i 
diversifiering/utvidgning av redan 
etablerade företag och skapande av nya 
företag, även genom företagskuvöser och 
konsulttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 109
João Ferreira

Förslag till förordning
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Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i skapandet av nya 
företag, även genom företagskuvöser och 
konsulttjänster.

b) Investeringar i skapandet av nya 
företag, även genom företagskuvöser.

Or. pt

Ändringsförslag 110
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i forskning och 
innovation och främjande av överföring av 
avancerad teknik.

c) Investeringar i forskning och 
innovation och främjande av överföring av 
avancerad teknik, även AI-teknik.

Or. en

Ändringsförslag 111
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Investeringar i modernisering, 
utbyggnad och effektivisering av 
kollektivtrafiknäten och 
kollektivtrafikflottorna och främjande av 
järnväg, lättare transportmedel och 
interoperabilitet, i första hand med siktet 
inställt på storstadsområden och 
stadskärnor men även för att bidra till att 
förbättra förbindelserna med öregioner 
och landsbygdsområden.

Or. pt
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Ändringsförslag 112
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Investeringar i projekt med 
potential att locka människor att åka 
kollektivt i stället för att använda privata 
fordon, bl.a. genom finansiering av 
projekt som går ut på att göra 
kollektivtrafiken gratis.

Or. pt

Ändringsförslag 113
Johan Danielsson

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi.

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, även 
investeringar i hållbar transport och 
infrastruktur, till exempel elektrifiering 
och användning av biobränslen för att 
fasa ut fossila bränslen, energieffektivitet 
och förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 114
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi.

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi, även 
investeringar i utveckling och användning 
av utsläppsfri rörlighet och automatiserad 
körning.

Or. en

Ändringsförslag 115
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi.

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, inklusive 
användning av miljövänliga 
transportmedel, och energieffektivitet.

Or. el

Ändringsförslag 116
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi.

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
inbegripet utveckling av tjänster för 
hållbar rörlighet, energieffektivitet och 
förnybar energi.

Or. es
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Ändringsförslag 117
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi.

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
hållbar rörlighet, minskning av 
växthusgasutsläpp, energieffektivitet och 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 118
Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi.

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och koldioxidfri energi.

Or. sv

Ändringsförslag 119
Clotilde Armand

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar i omställning till 
naturgasproduktion i de fall då ett 
territoriums ekonomiska utveckling är 
kraftigt beroende av produktion av 
kolbränsle och då målet med socialt och 
ekonomiskt hållbar tillväxt kräver en 
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gradvis övergång till mindre förorenande 
energiproduktion.

Or. en

Motivering

Motivering: Vissa områden är helt beroende av kolindustrin, både för sysselsättning och 
skatteintäkter. I sådana fall kan endast en gradvis omställning från kol till naturgas förhindra 
att den lokala utvecklingen kollapsar.

Ändringsförslag 120
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring och 
förbränning av naturgas, förutsatt att de 
ger betydande minskningar av 
växthusgasutsläppen.

Or. en

Motivering

I tillverkningssektorn kan man uppnå stora minskningar av växthusgasutsläppen genom att 
ersätta fasta fossila bränslen med naturgas.

Ändringsförslag 121
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar i införande av ny 
teknik, för att ersätta teknik baserad på 
fossila bränslen, förutom naturgas, med 
teknik som använder alternativa bränslen, 
även naturgas.
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Or. en

Ändringsförslag 122
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar i fjärrvärme och 
modernisering av sådan.

Or. en

Ändringsförslag 123
Johan Danielsson

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet.

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet, även investeringar i 
infrastruktur för bredband, särskilt på 
öar, i avlägset belägna områden och i 
glesbygden, för att göra det möjligt att 
arbeta hemifrån och minska utsläppen.

Or. en

Ändringsförslag 124
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet.

e) Investeringar i digitalisering, 
artificiell intelligens och digital 
konnektivitet.
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Or. en

Ändringsförslag 125
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för miljövänlig 
och smart rörlighet till en rimlig kostnad, 
som bidrar till minskade 
växthusgasutsläpp och diversifierade 
rörlighetslösningar.

Or. en

Ändringsförslag 126
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Investeringar i tillgång och 
tillgänglighet i transportsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 127
Ciarán Cuffe
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Investeringar i återställande och 
sanering av områden, markrestaurering och 

f) Investeringar i återställande och 
sanering av områden, markrestaurering och 
projekt för ändrad användning, bland 
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projekt för ändrad användning. annat inrättande av knutpunkter för 
biologisk mångfald, till stöd för hållbar 
turism.

Or. en

Ändringsförslag 128
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Investeringar i återställande och 
sanering av områden, markrestaurering och 
projekt för ändrad användning.

f) Investeringar i grön infrastruktur, 
minskad förorening, återställande och 
sanering av områden, markrestaurering och 
projekt för ändrad användning.

Or. en

Ändringsförslag 129
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Investeringar i offentlig och 
hållbar multimodal rörlighet i städerna.

Or. en

Ändringsförslag 130
Clotilde Armand

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Investeringar i lokal 
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transportinfrastruktur.

Or. en

Motivering

Motivering: Om ett territorium är kraftigt beroende av utvinningsindustri med stora 
växthusgasutsläpp, och saknar en diversifierad ekonomi med befintliga strukturer som skulle 
kunna dämpa en del av omställningssmällarna, är det av avgörande betydelse att utveckla en 
transportinfrastruktur så att sådana territorier bättre kan integreras i EU:s inre marknad och 
på så sätt delvis kompensera omställningens negativa effekter.

Ändringsförslag 131
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Investeringar för att förbättra den 
cirkulära ekonomi, bl.a. genom åtgärder 
för att förebygga och reducera avfall, 
resurseffektivitet, återanvändning och 
återvinning.

g) Investeringar för att förbättra den 
cirkulära ekonomin, bl.a. genom alla typer 
av avfallshantering, förebyggande, 
minskning, resurseffektivitet, 
återanvändning, reparation och 
återvinning.

Or. en

Ändringsförslag 132
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Investeringar i hållbar turism, 
bland annat genom att 
industrianläggningar vars drift ska 
upphöra omvandlas till platser som lyfter 
fram omställningsregionernas 
industrihistoria och kulturarv.

Or. el
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Ändringsförslag 133
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Investeringar i 
transportinfrastruktur som möjliggör 
ekonomisk utveckling och nya jobb.

Or. en

Ändringsförslag 134
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Investeringar som bidrar till att 
minska utsläpp från alla transportslag.

Or. en

Ändringsförslag 135
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

Or. en

Motivering

Kärnkraft är, tillsammans med tekniken för förnybar energi, avgörande för minskningen av 
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energisektorns växthusgasutsläpp.

Ändringsförslag 136
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Investeringar som avser 
produktion, bearbetning, distribution, 
lagring eller förbränning av naturgas som 
övergångsenergi.

Or. en

Motivering

Naturgas bör spela en stor roll i omställningen till en klimatneutral ekonomi som en 
övergångsenergikälla. Dessutom skulle infrastrukturen för transport, distribution och lagring 
av naturgas efter dess utfasning kunna användas för distribution och lagring av andra 
fossilfria energikällor (till exempel vätgas).

Ändringsförslag 137
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Investeringar i hållbar multimodal 
rörlighet i städerna.

Or. en

Ändringsförslag 138
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led gb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Investeringar i utfasningen av 
fossila bränslen i transportsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 139
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av naturgas.

Or. en

Ändringsförslag 140
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) Investeringar i 
energieffektivitetsåtgärder och förnybar 
energi, inklusive investeringar i alla typer 
av fjärrvärme.

Or. en

Ändringsförslag 141
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Investeringar i program för 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 142
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare och egenföretagare.

Or. en

Motivering

För att skydda de mest utsatta måste vi se till att även egenföretagare omfattas av stödet. 
Dessutom blir atypiska och otrygga arbetsförhållanden snabbt allt vanligare och leder till 
försämrade arbetsförhållanden i många sektorer.

Ändringsförslag 143
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led h – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Utveckling av den sociala 
infrastruktur som behövs för att stödja 
tillträdet till arbetsmarknaden, social 
delaktighet och ett aktivt åldrande.

Or. en
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Ändringsförslag 144
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led h – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Investeringar i utbildnings- och 
yrkesutbildningsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 145
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led h – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Investeringar i program för 
egenföretagarutbildningar.

Or. en

Ändringsförslag 146
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande, inklusive inkomststöd för 
arbetstagare som håller på att omskola sig 
och mobilitetsstipendier för arbetstagare 
som behöver flytta för att börja ett nytt 
jobb.

Or. en
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Motivering

Omställningen kommer att skapa fler arbetstillfällen inom EU, men dessa nya arbetstillfällen 
kan finnas i andra regioner eller kräva andra färdigheter. Man måste investera kraftigt i 
humankapital med strategier som gör arbetstagarna mer rörliga på arbetsmarknaden, så att 
hög arbetslöshet kan undvikas i vissa särskilt hårt drabbade regioner.

Ändringsförslag 147
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.

j) Aktiv och fullständig inkludering 
av arbetssökande.

Or. en

Ändringsförslag 148
Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Annan specifik verksamhet, enligt 
överenskommelse mellan berörda lokala, 
regionala och nationella myndigheter i 
det berörda territoriet, medlemsstaten och 
kommissionen, som är i linje med lokala 
eller regionala utvecklingsstrategier och 
som bidrar till omställningen till en 
koldioxidneutral EU-ekonomi senast 
2050.

Or. en

Motivering

Kompetensutveckling och omskolning bör inte begränsas till arbetstagare, utan bör även 
inbegripa utbildning av arbetslösa, arbetssökande osv. för jobb i den gröna ekonomin.
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Ändringsförslag 149
Clotilde Armand

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Krisberedskapsåtgärder.

Or. en

Motivering

Motivering: Coronavirusutbrottet har visat att staterna behöver strukturer och arbetskraft för 
att kunna hantera oförutsedda behov. Därför kan omställningen i lämpliga fall genomföras 
till förmån för större resiliens.

Ändringsförslag 150
Clotilde Armand

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Expertstöd vid utarbetandet av 
planer för en rättvis omställning och 
relevanta programplaneringsdokument 
för att stödja lokala aktörer i 
genomförandet av FRO.

Or. en

Ändringsförslag 151
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beviljandet av ekonomiskt stöd till 
företagen måste ske på ett sätt som 
innebär att alla sökande erbjuds samma 
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möjligheter.

Or. ro

Ändringsförslag 152
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kan FRO, inom de områden som 
utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget, 
stödja produktiva investeringar i andra 
företag än små och medelstora företag, 
förutsatt att sådana investeringar har 
godkänts som en del av den territoriella 
planen för en rättvis omställning på 
grundval av de uppgifter som krävs enligt 
artikel 7.2 h. Sådana investeringar ska 
endast vara stödberättigande när de är 
nödvändiga för genomförandet av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning.

Dessutom kan FRO, inom de områden som 
utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget och i 
överensstämmelse med unionens regler 
för statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, stödja produktiva 
investeringar i andra företag än små och 
medelstora företag, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 h och har 
genomgått ytterligare en kontroll av 
överensstämmelsen med den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning, och de ska vara 
hållbara och varken öka eller 
upprätthålla beroendet av fossila 
bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 153
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning, och de ska vara 
hållbara och varken öka eller 
upprätthålla beroendet av fossila 
bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 154
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Verksamheter som får stöd ska 
uppfylla följande kriterier:
– De ska bidra till 
sysselsättningsskapande åtgärder.
– De ska bidra till att minska 
koldioxidutsläppen.
– De ska bidra till försörjningstrygghet 
(t.ex. om det är nödvändigt att ersätta den 
avbrutna strömmen för att få elektricitet),
— De ska bidra till den cirkulära 
ekonomin, luftkvalitet, återställande av 
landskap, uppgradering och omskolning 
av arbetstagare och/eller egenföretagare.

Or. en
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Motivering

Verksamheter som får stöd bör samtidigt bidra till att hantera de sociala konsekvenserna för 
övergångsregioner och stödja projekt som erbjuder ekonomiska möjligheter. På så sätt 
kommer de ekonomiska och sociala konsekvenserna av omställningen att kunna hanteras 
genom att sysselsättningsmöjligheter skapas i energisektorn. Mekanismen måste vara sådan 
att den, till exempel vid nedläggning av ett kolkraftverk, garanterar försörjningstryggheten i 
regionen. Detta gäller särskilt i regioner där man har kunnat konstatera hot mot 
försörjningstryggheten som skulle kunna äventyra den ekonomiska omställningen.

Ändringsförslag 155
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

utgår

Or. en

Motivering

Kärnkraft är, tillsammans med tekniken för förnybar energi, avgörande för utfasningen av 
fossila bränslen i energisektorn, och bör därför inte uteslutas från stöd.

Ändringsförslag 156
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk, förlängning av ett 
kärnkraftverks livstid eller någon annan 
form av investering i kärnkraftverk, samt 
hantering eller förvaring av kärnavfall.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Industriverksamhet vars 
slutprodukter eller användningen av dem 
är oförenliga med målet om 
koldioxidneutralitet.

Or. en

Motivering

I linje med föredragandens strategi i utkastet till yttrande.

Ändringsförslag 158
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Unionsfinansiering ska inte 
tillhandahållas för verksamhet som rör 
planering av ny utvinning av fossila 
bränslen eller torvproduktion, inbegripet 
återupptagande av verksamheten i 
tillfälligt nedlagda 
utvinningsanläggningar i den Nuts 2-
region där territoriet är beläget, under 
programmets löptid.

Or. en

Ändringsförslag 159
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företag i svårigheter enligt 
definitionen i artikel 2.18 i 
kommissionens förordning (EU) nr 
651/201416.

utgår

_________________
16 Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 160
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företag i svårigheter enligt 
definitionen i artikel 2.18 i 
kommissionens förordning (EU) nr 
651/201416.

utgår

_________________
16 Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 161
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företag i svårigheter enligt 
definitionen i artikel 2.18 i 
kommissionens förordning (EU) nr 
651/201416.

utgår

_________________
16 Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Motivering

Företag bör inte på förhand undantas från förordningens tillämpningsområde, särskilt mot 
bakgrund av covid-19-krisen och den efterföljande globala recession som den kommer att 
utlösa.

Ändringsförslag 162
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företag i svårigheter enligt 
definitionen i artikel 2.18 i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/201416.

c) Företag i svårigheter, enligt 
definitionen i artikel 2.18 i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/201416, med 
undantag för företag som skulle kunna få 
stöd från FRO för gröna investeringar, ny 
teknik och infrastruktur som kan bidra till 
minskade växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och/eller 
energiproduktion från förnybara 
energikällor.

_________________ _________________
16 Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 

16 Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
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artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 163
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 164
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen, med 
undantag av följande:
i) Ersättning av kolbaserade värmesystem 
med gasbaserade värmesystem och andra 
omställningsalternativ för begränsning av 
klimatförändringarna.
ii) Investeringar i nätverk för distribution 
och transport av naturgas som ersättning 
för kol.
iii) Investeringar som rör rena fordon 
enligt definitionen i [omarbetningen av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/33/EG].

Or. en
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Ändringsförslag 165
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

d) Investeringar som direkt eller 
indirekt rör produktion, bearbetning, 
distribution, lagring eller förbränning av 
fossila bränslen, eller andra bränslen vars 
positiva nettoeffekter för klimatet inte har 
varit tillräckligt och vetenskapligt 
bevisade vid tidpunkten för begäran om 
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 166
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen, med 
undantag av investeringar som rör 
distribution eller förbränning av naturgas 
under en övergångsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 167
Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen, förutom 
om investeringarna snabbt och mycket 
avsevärt kan minska verksamheternas 
koldioxidutsläpp.

Or. sv

Ändringsförslag 168
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av andra fossila bränslen än 
naturgas.

Or. en

Ändringsförslag 169
Clotilde Armand

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fasta fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 170
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fasta fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 171
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fasta fossila bränslen.

Or. en

Motivering

I tillverkningssektorn kan man uppnå stora minskningar av växthusgasutsläpp genom att 
ersätta fasta fossila bränslen med naturgas.

Ändringsförslag 172
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Projekt som är oförenliga med 
uppnåendet av klimatmålen.

Or. en

Motivering

I linje med den partiella överenskommelsen om Invest EU 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0433_SV.pdf artikel 7.3.
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Ändringsförslag 173
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Investeringar som rör förbränning 
av bränsle utan en andel förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 174
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från artikel 5 d och efter 
kommissionens godkännande ska 
investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av naturgas stödjas av FRO 
på följande kumulativa villkor:
– Investeringarna är för eftermodifiering 
och/eller ersättning av befintlig mer 
koldioxidintensiv infrastruktur.
– Den infrastruktur som får stöd är 
synergistisk med produktionskapacitet av 
förnybar och annan koldioxidneutral 
energi.
Undantaget får endast användas och 
beviljas för tillämpning under 
övergångsperioden fram till 2050.

Or. en

Motivering

To ensure the security of supply we need more investments for smooth and just transition from 
carbon to green electricity production. During this transitional period, it seems impossible to 
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rely only on renewable energy production and consequently we have to ensure that the 
natural gas might be used only for the transitional period as an energy source. In order to 
decrease the emissions in transport sector we have to switch both passenger and freight 
transport into e-mobility and alternative fuels. Insofar as transport becomes more dependent 
from electricity production we need a security of energy supply.

Ändringsförslag 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De företag som eventuellt har beviljats 
stöd från andra enheter innan de fick 
FRO-anslag ska meddela kommissionen 
var stödet kommer ifrån och hur mycket 
pengar det rör sig om.

Or. en

Ändringsförslag 176
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO-medlen ska öronmärkas för de 
regionkategorier där de berörda 
territorierna är belägna, på grundval av de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program.

FRO-medlen ska öronmärkas för de 
regionkategorier där de berörda 
territorierna eller ekonomiska 
verksamheterna är belägna, på grundval av 
de territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program.

Or. en
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Ändringsförslag 177
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO-medlen ska öronmärkas för de 
regionkategorier där de berörda 
territorierna är belägna, på grundval av de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program.

FRO-medlen ska öronmärkas för de 
regionkategorier där de berörda 
territorierna är belägna, på grundval av de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska finansiera ett eller flera 
särskilda program eller en eller flera 
prioriteringar inom ett program.

Or. en

Ändringsförslag 178
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska endast godkänna 
program om urvalet av territorier som 
påverkas mest negativt av 
omställningsprocessen och som ingår i 
relevant territoriell plan för en rättvis 
omställning är vederbörligen motiverat och 
om den relevanta territoriella planen för en 
rättvis omställning är förenlig med den 
berörda medlemsstatens nationella energi- 
och klimatplan.

Kommissionen ska endast godkänna 
program om urvalet av territorier eller 
ekonomiska verksamheter som påverkas 
mest negativt av omställningsprocessen 
och som ingår i relevant territoriell plan för 
en rättvis omställning är vederbörligen 
motiverat och om den relevanta territoriella 
planen för en rättvis omställning är förenlig 
med den berörda medlemsstatens 
nationella energi- och klimatplan.

Or. en
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Ändringsförslag 179
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska endast godkänna 
program om urvalet av territorier som 
påverkas mest negativt av 
omställningsprocessen och som ingår i 
relevant territoriell plan för en rättvis 
omställning är vederbörligen motiverat och 
om den relevanta territoriella planen för en 
rättvis omställning är förenlig med den 
berörda medlemsstatens nationella energi- 
och klimatplan.

Kommissionen ska endast godkänna 
program om urvalet av territorier som 
påverkas av omställningsprocessen och 
som ingår i relevant territoriell plan för en 
rättvis omställning är vederbörligen 
motiverat och om den relevanta territoriella 
planen för en rättvis omställning är förenlig 
med den berörda medlemsstatens 
nationella energi- och klimatplan.

Or. en

Ändringsförslag 180
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna samt de medel som 
överförts i enlighet med artikel [21a] i 
förordning (EU) [new CPR]. Summan av 
de Eruf-medel och de ESF+-medel som 
överförts till FRO-prioriteringen ska 
uppgå till minst en och en halv gång 
FRO-stödet till den prioriteringen, men 
det får inte överstiga tre gånger det 
beloppet.

2. Programmen eller prioriteringarna 
inom FRO ska finansieras av de FRO-
medel som består av hela eller delar av 
FRO-anslaget till medlemsstaterna samt de 
medel som överförts i enlighet med artikel 
[21.1] i förordning (EU) [new CPR].

Or. en

Ändringsförslag 181
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Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga regionala, lokala eller 
andra myndigheterna för de berörda 
territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen liksom 
till konsekvenserna beträffande territoriell 
sammanhållning, särskilt vad gäller de 
förväntade förlusterna av arbetstillfällen 
kopplade till produktion och användning av 
fossila bränslen samt omvandlingsbehovet 
i produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten. De territoriella 
planerna bör dessutom beakta 
arbetslöshetsnivåerna, i synnerhet 
ungdomsarbetslösheten, i de territorier 
som påverkas av omställningen liksom 
andra demografiska problem, såsom 
avfolkning.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

Or. es
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Ändringsförslag 182
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen, 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten och omställningen 
till alternativ industriverksamhet i de 
sektorer vars produkter påverkas av 
omställningen till ett klimatneutralt EU.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

Or. en
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Ändringsförslag 183
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, inklusive lokala och 
regionala myndigheter, utarbeta en eller 
flera territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Tematiska 
nödvändiga villkor är inte tillämpliga på 
FRO. Dessa territorier ska vara de som 
påverkas mest negativt, sett till de 
ekonomiska och sociala konsekvenserna av 
omställningen, särskilt vad gäller de 
förväntade förlusterna av arbetstillfällen 
kopplade till produktion och användning av 
fossila bränslen samt omvandlingsbehovet 
i produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

Or. en

Ändringsförslag 184
Ciarán Cuffe
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

1. Medlemsstaterna ska, i full 
överensstämmelse med 
partnerskapsprincipen, tillsammans med 
de behöriga myndigheterna för de berörda 
territorierna och lokala aktörer utarbeta en 
eller flera territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska, 
arbetsmarknadsmässiga och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

Or. en

Ändringsförslag 185
Carles Puigdemont i Casamajó
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
regioner ska kunna göra koalitioner 
mellan två och sex av dem. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

Or. en

Ändringsförslag 186
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar områdena med 
ett eller flera berörda territorier som 
motsvarar nivå 3 i den gemensamma 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (nedan kallade Nuts 3-regioner) 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr1059/2003, 
ändrad genom kommissionens förordning 
(EU) nr 868/201417 eller delar av dessa 
territorier, i enlighet med mallen i bilaga II. 
Dessa territorier ska vara de som påverkas 
mest negativt, sett till de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av omställningen, 
särskilt vad gäller de förväntade förlusterna 
av arbetstillfällen kopplade till produktion 
och användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

Or. en

Ändringsförslag 187
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
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med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fasta fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
1).

Or. en

Ändringsförslag 188
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi, inklusive en 
tidsplan för viktiga steg i omställningen 
som är förenliga med den senaste 

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi senast 2050, 
inklusive ett tydligt datum för utfasningen 
av alla fossila bränslen och ett datum före 
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versionen av den nationella energi- och 
klimatplanen.

2030 för utfasningen av kol samt en exakt 
tidsplan, med delmål för 2030, för viktiga 
steg i omställningen som är förenliga med 
den senaste versionen av den nationella 
energi- och klimatplanen och med behovet 
av att helt fasa ut fossila bränslen i 
transportsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 189
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi, inklusive en 
tidsplan för viktiga steg i omställningen 
som är förenliga med den senaste 
versionen av den nationella energi- och 
klimatplanen.

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell, 
regional och lokal nivå till en 
klimatneutral ekonomi, inklusive en 
tidsplan för viktiga steg i omställningen 
som är förenliga med den senaste 
versionen av den nationella energi- och 
klimatplanen.

Or. en

Ändringsförslag 190
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi, inklusive en 
tidsplan för viktiga steg i omställningen 
som är förenliga med den senaste 
versionen av den nationella energi- och 
klimatplanen.

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi 2050, inklusive 
en tidsplan för viktiga steg i omställningen 
som är förenliga med den senaste 
versionen av den nationella energi- och 
klimatplanen.



PE650.571v02-00 100/118 AM\1207831SV.docx

SV

Or. en

Ändringsförslag 191
Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Ett tydligt åtagande i linje med 
målet att uppnå ett klimatneutralt EU 
senast 2050 och att uppnå dess 
minskningsmål senast 2030.

Or. en

Motivering

Territoriella planer för en rättvis omställning bör endast godkännas om de innehåller ett 
tydligt åtagande för målet att uppnå ett klimatneutralt EU senast 2050 och att uppnå dess 
minskningsmål senast 2030, vilket betonades av Europeiska rådet den 12 december 2019.

Ändringsförslag 192
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En motivering för hur man 
fastställer de territorier som påverkas mest 
negativt av omställningsprocessen enligt 
led a och som ska få stöd från FRO enligt 
punkt 1.

b) En motivering för hur man 
fastställer de territorier eller ekonomiska 
verksamheter som påverkas mest negativt 
av omställningsprocessen enligt led a och 
som ska få stöd från FRO enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 193
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, utvecklingsbehoven 
samt de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet i dessa territorier.

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, arbetsmarknadsmässiga, 
ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser samt sidovinsterna, särskilt 
för hälsa och välmående, av en 
omställning till en mycket energi- och 
resurseffektiv cirkulär och klimatneutral 
ekonomi som bygger helt på förnybar 
energi, där man anger antalet 
arbetstillfällen som kan påverkas eller gå 
förlorade och de arbetstillfällen som kan 
skapas, andra sociala konsekvenser, 
utvecklingsbehoven samt de mål som ska 
uppnås senast 2030 i samband med 
omställningen till nettonollutsläpp, 
omställningen från användningen av 
fossila bränslen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet i dessa 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 194
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, utvecklingsbehoven 
samt de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet i dessa territorier.

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet företag och arbetstillfällen som kan 
påverkas och antalet arbetstillfällen som 
kan gå förlorade, utvecklingsbehoven samt 
de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
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verksamhet i dessa territorier liksom olika 
former för att hjälpa företag, vars 
verksamhet kommer att upphöra på grund 
av denna omställning, att omprofilera sig 
eller lägga om sin verksamhet.

Or. ro

Ändringsförslag 195
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, utvecklingsbehoven 
samt de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet i dessa territorier.

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna eller ekonomiska 
verksamheterna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, utvecklingsbehoven 
samt de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet eller verksamheter vars 
produkter påverkas av omställningen till 
ett klimatneutralt EU i dessa territorier.

Or. en

Ändringsförslag 196
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
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sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, utvecklingsbehoven 
samt de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet i dessa territorier.

sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man beaktar 
arbetslösheten och anger antalet 
arbetstillfällen som kan påverkas eller gå 
förlorade, befolkningstätheten, 
utvecklingsbehoven och behoven av 
territoriell sammanhållning samt de mål 
som ska uppnås senast 2030 i samband 
med omvandlingen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet i dessa 
territorier.

Or. es

Ändringsförslag 197
Clotilde Armand

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, utvecklingsbehoven 
samt de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet i dessa territorier.

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, territoriella 
inkomstförluster, utvecklingsbehoven samt 
de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med den successiva 
omvandlingen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet i dessa 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 198
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, utvecklingsbehoven 
samt de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet i dessa territorier.

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi 2050, där man 
anger antalet arbetstillfällen som kan 
påverkas eller gå förlorade, 
utvecklingsbehoven samt de mål som ska 
uppnås senast 2030 i samband med 
omvandlingen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet i dessa 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 199
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi.

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi liksom 
utformningen av planer för hållbar 
rörlighet och tillgängliga och överkomliga 
planer för grön energi i de territorier som 
påverkas mest av omställningen.

Or. es

Ändringsförslag 200
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2 – led d



AM\1207831SV.docx 105/118 PE650.571v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi.

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, arbetsmarknadsmässiga, 
ekonomiska och miljömässiga utmaningar 
och möjligheter som följer av 
omställningen till en mycket resurs- och 
energieffektiv cirkulär och klimatneutral 
ekonomi som bygger helt på förnybar 
energi, med en detaljerad förteckning 
över planerade åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 201
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi.

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi 2050.

Or. en

Ändringsförslag 202
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En bedömning av planens 
förenlighet med andra nationella, regionala 
eller territoriella strategier och planer.

e) En bedömning av planens 
förenlighet med andra nationella, regionala 
eller territoriella strategier och planer, 
relaterade unionsstrategier (den 
europeiska gröna given och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter) 
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och Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 203
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) En detaljerad förteckning över de 
olika partner och berörda aktörer som har 
rådfrågats och som företräder människor 
som bor i det berörda territoriet, särskilt 
arbetstagare, i den berörda regionen.

Or. en

Ändringsförslag 204
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) I de fall stöd ges till produktiva 
investeringar i andra företag än små och 
medelstora företag, en fullständig 
förteckning över sådana verksamheter och 
företag, och belägg för att det finns behov 
av sådant stöd genom en gapanalys som 
visar att de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen skulle överstiga det 
förväntade antalet nya arbetstillfällen om 
investeringen inte gjordes.

h) I de fall stöd ges till investeringar i 
andra företag än små och medelstora 
företag, en fullständig förteckning över 
sådana verksamheter och företag, och 
belägg för att det finns behov av sådant 
stöd genom en gapanalys som visar att de 
förväntade förlusterna av arbetstillfällen 
skulle överstiga det förväntade antalet nya 
arbetstillfällen om investeringen inte 
gjordes,

Or. en

Ändringsförslag 205
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Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I de fall stöd ges till investeringar 
för att minska växthusgasutsläppen från 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG, en fullständig 
förteckning över sådana verksamheter som 
ska få stöd och belägg för att de bidrar till 
en omställning till en klimatneutral 
ekonomi och att investeringarna leder till 
en betydande minskning av 
växthusgasutsläppen, så att dessa hamnar 
betydligt lägre än de relevanta riktmärken 
som fastställts för gratis tilldelning i 
enlighet med direktiv 2003/87/EG, under 
förutsättning att investeringarna är 
nödvändiga för att skydda ett stort antal 
arbetstillfällen.

i) I de fall stöd ges till investeringar 
för att minska växthusgasutsläppen från 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG, en fullständig 
förteckning över sådana verksamheter som 
ska få stöd och belägg för att de bidrar till 
en omställning till en klimatneutral 
ekonomi 2050 och att investeringarna leder 
till en betydande minskning av 
växthusgasutsläppen, så att dessa hamnar 
betydligt lägre än de relevanta riktmärken 
som fastställts för gratis tilldelning i 
enlighet med direktiv 2003/87/EG, under 
förutsättning att investeringarna är 
nödvändiga för att skydda ett stort antal 
arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 206
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) I de fall stöd ges till investeringar i 
transportinfrastruktur, en förteckning 
över sådana verksamheter och den 
konsekvensbedömning som visar graden 
av attraherade investeringar och de 
arbetstillfällen som förväntas skapas som 
en effekt av den byggda infrastrukturen.

Or. en

Ändringsförslag 207
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Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) I de fall stöd ges för genomförande 
under en övergångsperiod av teknik som 
syftar till minskade utsläpp av 
växthusgaser, en analys som visar 
fördelarna med bevarade arbetstillfällen 
jämfört med fördelarna med minskade 
utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 208
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Synergier och komplementaritet 
med andra unionsprogram och pelarna i 
mekanismen för en rättvis omställning för 
att ta itu med de utvecklingsbehov som 
fastställts.

j) Synergier och komplementaritet 
med andra unionsprogram och pelarna i 
mekanismen för en rättvis omställning för 
att ta itu med de investeringsbehov som 
fastställts.

Or. en

Ändringsförslag 209
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En detaljerad tidsram för 
genomförandet av de konkreta åtgärder 
som beskrivs i planen.
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Or. en

Ändringsförslag 210
Clotilde Armand

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Relevanta parter i enlighet med 
artikel [6] i förordning (EU) [new CPR] 
ska delta i utarbetandet och genomförandet 
av territoriella planer för en rättvis 
omställning.

3. Relevanta parter i enlighet med 
artikel [6] i förordning (EU) [new CPR] 
ska delta i utarbetandet och genomförandet 
av territoriella planer för en rättvis 
omställning. Vederbörlig uppmärksamhet 
kommer att ägnas åt samråd med 
lokalsamhället i det drabbade territoriet, 
med en territoriell plan för rättvis 
omställning som tydligt anger villkoren 
och resultaten av sådana samråd, samt i 
vilken grad dessa resultat ingår i planen.

Or. en

Motivering

Motivering: För att garantera principerna om närhet och lokalt ledd utveckling är det viktigt 
att involvera invånarna i samrådet, eftersom lokalsamhället både påverkas negativt av 
omställningen och förväntas dra nytta av omställningen.

Ändringsförslag 211
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska vara förenliga med de 
territoriella strategier som avses i artikel 
[23] i förordning (EU) [new CPR], med 
relevanta strategier för smart 
specialisering, de nationella energi- och 
klimatplanerna och den europeiska pelaren 

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska vara förenliga med de 
territoriella strategier som avses i artikel 
[23] i förordning (EU) [new CPR], med 
relevanta strategier för smart 
specialisering, en industristrategi, en 
strategi för ren och smart rörlighet, de 
nationella energi- och klimatplanerna och 
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för sociala rättigheter. den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 212
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska vara förenliga med de 
territoriella strategier som avses i artikel 
[23] i förordning (EU) [new CPR], med 
relevanta strategier för smart 
specialisering, de nationella energi- och 
klimatplanerna och den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska vara förenliga med de 
territoriella strategier som avses i artikel 
[23] i förordning (EU) [new CPR], med 
relevanta strategier för smart specialisering 
och de nationella energi- och 
klimatplanerna.

Or. en

Motivering

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är inte rättsligt bindande för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 213
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De territoriella planerna för en rättvis 
omställning ska inte omfatta någon 
offentlig investering i infrastruktur för 
fossila bränslen och ska erbjuda en 
möjlighet att ytterligare stärka lokala 
ekonomier och korta ekonomiska vägar.

Or. en
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Ändringsförslag 214
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska finnas på 
medlemsstaternas samtliga officiella och 
regionala språk. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska garantera att alla 
EU-språk används vid framställningen av 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 215
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För outputindikatorer ska 
utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen 
för 2024 och målen för 2029 ska vara 
kumulativa. Målen får inte revideras efter 
det att en begäran om programändring som 
lämnats in i enlighet med artikel [14.2] i 
förordning (EU) [new CPR] har godkänts 
av kommissionen.

2. För outputindikatorer ska 
utgångsvärdet fastställas till noll. Målen för 
2029 ska vara kumulativa. Målen får inte 
revideras efter det att en begäran om 
programändring som lämnats in i enlighet 
med artikel [14.2] i förordning (EU) [new 
CPR] har godkänts av kommissionen.

Or. en

Motivering

Enligt förslaget ska outputindikatorer fastställas med delmål för 2024 och 2029. Om man inte 
når upp till minst 65 % av ett eller flera delmål kommer bidraget från FRO att minskas. 
Frågan är huruvida det kommer att finnas mätbara resultat 2024.
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Ändringsförslag 216
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
God praxis och tillvaratagna erfarenheter
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
garantera att god praxis delas mellan 
Nuts 3-regionerna eller koalitionerna 
bestående av mellan två och sex av dem.
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
också garantera att tillvaratagna 
erfarenheter, både positiva och negativa, 
från genomförandet av territoriella planer 
för rättvis omställning delas.

Or. en

Ändringsförslag 217
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
9 Om kommissionen, på grundval av 

granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, 
drar slutsatsen att minst 65 % av det 

fastställda målet för FRO-medlen inte har 
uppnåtts för en eller flera av output- eller 

resultatindikatorerna, får den göra 
finansiella korrigeringar i enlighet med 

artikel [98] i förordning (EU) [new CPR] 
genom att minska stödet från FRO till den 
berörda prioriteringen i proportion till vad 

som uppnåtts.
Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
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prestationsrapporten för programmet, 
drar slutsatsen att minst 65 % av det 
fastställda målet för FRO-medlen inte har 
uppnåtts för en eller flera av output- eller 
resultatindikatorerna, får den göra 
finansiella korrigeringar i enlighet med 
artikel [98] i förordning (EU) [new CPR] 
genom att minska stödet från FRO till den 
berörda prioriteringen i proportion till vad 
som uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 218
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, drar 
slutsatsen att minst 65 % av det fastställda 
målet för FRO-medlen inte har uppnåtts för 
en eller flera av output- eller 
resultatindikatorerna, får den göra 
finansiella korrigeringar i enlighet med 
artikel [98] i förordning (EU) [new CPR] 
genom att minska stödet från FRO till den 
berörda prioriteringen i proportion till vad 
som uppnåtts.

Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, drar 
slutsatsen att minst 65 % av det fastställda 
målet för FRO-medlen inte har uppnåtts för 
flera av output- eller resultatindikatorerna, 
får den göra finansiella korrigeringar i 
enlighet med artikel [98] i förordning (EU) 
[new CPR] genom att minska stödet från 
FRO till den berörda prioriteringen i 
proportion till vad som uppnåtts. Om minst 
65 % av det fastställda målet för en 
output- eller resultatindikator inte uppnås 
ska stödet från FRO emellertid inte 
minskas om det övergripande resultatet 
anses vara tillfredsställande i enlighet 
med denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 219
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, drar 
slutsatsen att minst 65 % av det fastställda 
målet för FRO-medlen inte har uppnåtts för 
en eller flera av output- eller 
resultatindikatorerna, får den göra 
finansiella korrigeringar i enlighet med 
artikel [98] i förordning (EU) [new CPR] 
genom att minska stödet från FRO till den 
berörda prioriteringen i proportion till vad 
som uppnåtts.

Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, drar 
slutsatsen att minst 60 % av det fastställda 
målet för FRO-medlen inte har uppnåtts för 
en eller flera av output- eller 
resultatindikatorerna, får den göra 
finansiella korrigeringar i enlighet med 
artikel [98] i förordning (EU) [new CPR] 
genom att minska stödet från FRO till den 
berörda prioriteringen i proportion till vad 
som uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 220
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 8.4 ska ges till 
kommissionen tills vidare med verkan från 
och med [den dag då denna förordning 
träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 8.4 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med [den dag då denna förordning 
träder i kraft].

Or. en

Ändringsförslag 221
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Samlad bedömning
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Kommissionen ska, med hjälp av 
information från Nuts 3-regionerna och 
koalitionerna bestående av mellan två och 
sex av dem, bedöma genomförandet av de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning.
Kommissionen ska också beakta 
parlamentets rapporter om FRO.
Före den 31 december 2024 ska 
kommissionen lägga fram en samlad 
bedömning av FRO och genomförandet 
av de territoriella planerna för en rättvis 
omställning i hela unionen, i syfte att 
införa eventuella ändringar av den 
nuvarande förordningen, med beaktande 
av god praxis, parlamentets rapporter om 
FRO och erfarenheterna i de regioner 
som har genomfört de territoriella 
planerna för en rättvis övergång.

Or. en

Ändringsförslag 222
Andor Deli

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje medlemsstat ska 
finansieringsramen fastställas i följande 
steg:

För varje medlemsstat ska 
finansieringsramen fastställas i följande 
steg:

Ett belopp på 6.5 miljarder euro från 
Fonden för en rättvis omställning delas 
mellan medlemsstaterna på följande sätt:

Or. en

Motivering

Huvuddelen av FRO:s resurser, 6.5 miljarder euro, bör fördelas enligt den beräkningsmetod 
som kommissionen har föreslagit. De återstående medlen på 1 miljard euro bör dock riktas 
till de medlemsstater som redan 2017 hade minskat sina växthusgasutsläpp avsevärt, med 
minst 30 %, vilket innebär att de överträffade EU2020-målet på 20 % med 150 %.
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Ändringsförslag 223
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Andelen för varje medlemsstat 
beräknas som den viktade summan av 
andelarna, utifrån följande kriterier och 
viktade enligt vad som anges nedan:

a) Andelen för varje medlemsstat 
beräknas som den viktade summan av 
andelarna, utifrån följande kriterier, som ett 
genomsnittsvärde för perioden 2015–
2017, och viktade enligt vad som anges 
nedan:

Or. en

Ändringsförslag 224
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Arbetslösheten, särskilt 
ungdomsarbetslösheten.

Or. es

Ändringsförslag 225
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) De demografiska utmaningarna i 
de territorier som påverkas, exempelvis 
avfolkning.

Or. es
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Ändringsförslag 226
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 2 miljarder euro. 
De belopp som överstiger 2 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas i proportion 
till anslagen till alla övriga medlemsstater. 
I enlighet med detta görs en ny beräkning 
av medlemsstaternas andelar.

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 3 miljarder euro. 
De belopp som överstiger 3 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas i proportion 
till anslagen till alla övriga medlemsstater. 
I enlighet med detta görs en ny beräkning 
av medlemsstaternas andelar.

Or. en

Ändringsförslag 227
Andor Deli

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De återstående medlen på 1 miljard euro 
från Fonden för en rättvis omställning 
bör fungera som en 
kompensationsmekanism för 
medlemsstater som uppnådde en 
minskning av växthusgasutsläppen med 
minst 30 % fram till 2017, baserat på 
deras nationella inventeringar i 
förhållande till utsläppsnivåerna 1990, 
och som därmed överträffade EU:s 
utsläppsminskningsmål för 2020 med 
minst 150 %. Denna 1 miljard euro 
fördelas mellan dessa medlemsstater på 
grundval av graden av deras bruttoutsläpp 
av växthusgaser för 2017.

Or. en
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Motivering

Kommissionens förslag tar inte hänsyn till tidigare åtgärder för att minska utsläppen, vilket 
innebär att en lägre andel av resurserna avsätts för medlemsstater som har minskat sina 
växthusgasutsläpp i ett tidigt skede. Samtidigt gynnar det medlemsstater som inte har påvisat 
sådana resultat. Genom att införa en kompensationsmekanism syftar det aktuella 
ändringsförslaget till att uppväga detta tämligen orättvisa inslag i förslaget. 
Kompensationsmekanismen skulle ge ytterligare medel till nio medlemsstater, varav åtta är 
bland de fattigaste i EU.


