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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, 
zullen de Fondsen fonds bijdragen aan de 
integratie van klimaatactie en aan de 
verwezenlijking van een algemene 
doelstelling van 25 % van de EU-begroting 
in het kader van de klimaatdoelstellingen.

(9) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering
en om bij te dragen aan de financiering 
van de op EU-, nationaal en lokaal niveau 
te ondernemen nodige acties om te 
voldoen aan de toezeggingen van de Unie 
om de Overeenkomst van Parijs en de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, 
zullen de Fondsen bijdragen aan de 
integratie van klimaatactie en aan de 
verwezenlijking van een algemene 
doelstelling van ten minste 30 % van de 
EU-begroting in het kader van de 
klimaatdoelstellingen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Op het niveau van de Unie is het 
Europees Semester Europees voor 
coördinatie van het economisch beleid het 
kader om nationale hervormingsprioriteiten 
vast te stellen en toezicht te houden op de 
uitvoering ervan. De lidstaten ontwikkelen 
hun eigen nationale meerjarige 
investeringsstrategieën ter ondersteuning 
van deze hervormingsprioriteiten. Deze 
strategieën moeten samen met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma's worden 
voorgesteld om een overzicht te bieden van 

(12) Op het niveau van de Unie is het 
Europees Semester voor coördinatie van 
het economisch beleid het kader om 
nationale hervormingsprioriteiten vast te 
stellen en toezicht te houden op de 
uitvoering ervan. De lidstaten ontwikkelen 
hun eigen nationale meerjarige 
investeringsstrategieën ter ondersteuning 
van deze hervormingsprioriteiten. Deze 
strategieën moeten samen met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma's worden 
voorgesteld om een overzicht te bieden van 
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en te zorgen voor de coördinatie van de 
prioritaire investeringsprojecten die met 
nationale middelen en EU-middelen 
moeten worden ondersteund. Voorts kan 
met deze strategieën de EU-financiering op 
een samenhangende wijze worden gebruikt 
en kan de toegevoegde waarde van de met 
name van de Fondsen, de 
Stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU te ontvangen 
financiële steun worden gemaximaliseerd.

en te zorgen voor de coördinatie van de 
prioritaire investeringsprojecten die met 
nationale middelen en EU-middelen 
moeten worden ondersteund, en om elke 
tegenspraak met de prioriteiten van de 
Unie, waaronder de toezeggingen van de 
Unie om de Overeenkomst van Parijs ten 
uitvoer te leggen, te vermijden. Voorts kan 
met deze strategieën de EU-financiering op 
een samenhangende wijze worden 
gebruikt, kunnen voor het milieu 
schadelijke subsidies geleidelijk worden 
afgeschaft en kan de toegevoegde waarde 
van de met name van de Fondsen, de 
Stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU te ontvangen 
financiële steun worden gemaximaliseerd.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Lidstaten moeten rekening houden 
met de inhoud van de ontwerpen van hun
nationale energie- en klimaatplannen die 
moeten worden ontwikkeld in het kader 
van de Verordening betreffende de 
governance van de energie-unie14 en met 
de resultaten van het proces dat moet 
leiden tot de aanbevelingen van de Unie 
met betrekking tot deze plannen, zowel 
voor hun programma's als voor de 
financiële behoeften die worden 
toegewezen aan koolstofarme 
investeringen.

(14) Lidstaten moeten aantonen hoe de 
inhoud van hun geïntegreerde nationale 
energie- en klimaatplannen die moeten 
worden ontwikkeld in het kader van de 
Verordening betreffende de governance 
van de energie-unie14 en de resultaten van 
het proces dat moet leiden tot de 
aanbevelingen van de Unie met betrekking 
tot deze plannen, in hun programma's in 
aanmerking worden genomen, met name 
wat betreft de financiële behoeften die 
worden toegewezen aan koolstofarme 
investeringen die nodig zijn om de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs te behalen. Tijdens de 
programmeringsperiode 2021-2027 
moeten de lidstaten op gezette tijden het 
toezichtcomité en de Commissie in kennis 
stellen van de geboekte vooruitgang bij de 
uitvoering van de programma's met 
betrekking tot hun geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen. 
Gedurende een tussentijdse evaluatie 
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moeten de lidstaten onder meer nagaan of 
wijzigingen van de programma's nodig 
zijn om eventuele achterstanden aan te 
pakken en de bijdrage van de Fondsen 
aan de uitvoering van in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen uiteengezette 
beleidslijnen en maatregelen te verhogen.

__________________ __________________

14 [Verordening inzake de governance van 
de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 
94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 
2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 
663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, 
Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 
2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 
2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, 
Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 
2015/652 van de Raad en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

14 [Verordening inzake de governance van 
de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 
94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 
2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 
663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, 
Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 
2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 
2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, 
Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 
2015/652 van de Raad en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaat moet een tussentijdse 
evaluatie uitvoeren van elk programma dat 
door het EFRO, het ESF+ en het 
Cohesiefonds wordt ondersteund. In deze 
evaluatie moet een volwaardige aanpassing 
van de programma's zijn opgenomen die 
gebaseerd is op de programmaprestaties, 
waarbij ook wordt voorzien in de 
mogelijkheid om rekening te houden met 
nieuwe uitdagingen en de in 2024 gedane 
landspecifieke aanbevelingen. Daarnaast 
moet de Commissie in 2024 samen met de 
technische aanpassing voor het jaar 2025 
een herziening uitvoeren van de totale 
toewijzingen die elke lidstaat in het kader 
van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid" van het cohesiebeleid 

(19) De lidstaat moet een tussentijdse 
evaluatie uitvoeren van elk programma dat 
door het EFRO, het ESF+ en het 
Cohesiefonds wordt ondersteund. In deze 
evaluatie moet een volwaardige aanpassing 
van de programma's zijn opgenomen die 
gebaseerd is op de programmaprestaties, 
waarbij ook wordt voorzien in de 
mogelijkheid om rekening te houden met 
nieuwe uitdagingen en de in 2024 gedane 
landspecifieke aanbevelingen, met 
inbegrip van het verslag over de staat van 
de energie-unie van 2024. Daarnaast moet 
de Commissie in 2024 samen met de 
technische aanpassing voor het jaar 2025 
een herziening uitvoeren van de totale 
toewijzingen die elke lidstaat in het kader 
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voor de jaren 2025, 2026 en 2027 heeft 
verricht, met toepassing van de 
toewijzingsmethode in de desbetreffende 
basishandeling. Deze herziening moet 
samen met de resultaten van de tussentijdse 
evaluatie resulteren in aanpassingen van 
het programma, waarbij de financiële 
toewijzingen voor de jaren 2025, 2026 en 
2027 worden gewijzigd.

van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid" van het cohesiebeleid 
voor de jaren 2025, 2026 en 2027 heeft 
verricht, met toepassing van de 
toewijzingsmethode in de desbetreffende 
basishandeling. Deze herziening moet 
samen met de resultaten van de tussentijdse 
evaluatie resulteren in aanpassingen van 
het programma, waarbij de financiële 
toewijzingen voor de jaren 2025, 2026 en 
2027 worden gewijzigd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om de benutting van 
medegefinancierde milieu-investeringen te 
optimaliseren, moet worden gezorgd voor 
synergieën met het LIFE-programma voor 
het milieu en klimaatactie, in het bijzonder 
door strategische, geïntegreerde projecten 
van LIFE en strategische natuurprojecten.

(36) Om de benutting van 
medegefinancierde milieu-investeringen te 
optimaliseren, moet worden gezorgd voor 
synergieën met het LIFE-programma voor 
het milieu en klimaatactie, in het bijzonder 
door strategische, geïntegreerde projecten 
van LIFE en strategische natuurprojecten. 
De Unie moet ervoor zorgen dat de steun 
van het LIFE-programma consistent is 
met het beleid en de prioriteiten van de 
Unie en complementair is met de andere 
financiële instrumenten van de Unie, en 
zorgt er tevens voor dat 
vereenvoudigingsmaatregelen ten uitvoer 
worden gelegd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Het welslagen van 
strategische geïntegreerde projecten hangt 
af van de nauwe samenwerking tussen 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
en de betrokken niet-overheidsactoren. 
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Daarom moeten de beginselen van 
transparantie en openbaarmaking van 
besluiten met betrekking tot de 
ontwikkeling, tenuitvoerlegging en 
evaluatie van en het toezicht op projecten 
worden toegepast.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1– punt 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) "klimaatbestendig maken": een 
proces dat ervoor moet zorgen dat 
infrastructuur bestendig is tegen de 
negatieve gevolgen van klimaatverandering 
overeenkomstig nationale regelgeving en 
richtsnoeren en in voorkomend geval 
internationaal erkende normen.

(37) "klimaatbestendig maken": een 
proces dat ervoor moet zorgen dat 
infrastructuur bestendig is tegen de 
negatieve gevolgen van klimaatverandering 
overeenkomstig nationale regelgeving en 
richtsnoeren en in voorkomend geval 
internationaal erkende normen, en dat 
investeringen in infrastructuur het 
energie-efficiëntie-eerstbeginsel 
toepassen, als bedoeld in artikel 1, lid 1, 
van Richtlijn 2012/27/EU;

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) "beschermen van het 
milieu en de biodiversiteit": een 
gestructureerd proces om te zorgen voor 
de effectieve toepassing van instrumenten 
om nadelige gevolgen van uitgaven van de 
Unie te vermijden en de voordelen ervan 
voor het milieu en de biodiversiteit van de 
Unie te maximaliseren, gebaseerd op het 
gemeenschappelijk kader van de 
Commissie voor het beschermen van de 
biodiversiteit bij de uitvoering van de EU-
begroting en overeenkomstig nationale 
regelgeving en richtsnoeren en in 
voorkomend geval internationaal erkende 
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normen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een meer verbonden Europa door 
de versterking van de mobiliteit en 
regionale ICT-connectiviteit;

(c) een meer verbonden Europa door 
de versterking van emissievrije mobiliteit 
en regionale ICT-connectiviteit;

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Van koolstof afhankelijke regio's 
die te maken hebben met de overgang van 
banen vanwege de vereiste structurele 
overgang naar een koolstofarme 
economie hebben toegang tot aanvullende 
steun voor het behalen van de CO2-
doelstellingen om een billijke overgang te 
vergemakkelijken. Het doel is zulke 
regio's te steunen – met name regio's die 
niet reeds in aanmerking komen voor 
steun in het kader van het 
moderniseringsfonds uit hoofde van 
Richtlijn 2003/87/EG – middels het 
bevorderen van overplaatsing, omscholing 
en bijscholing van werknemers, 
onderwijs, initiatieven voor het vinden 
van een baan alsook de ontwikkeling van 
nieuwe banen, bijvoorbeeld middels 
startende bedrijven, via nauwe dialoog en 
coördinatie met de sociale partners. Om 
dit te financieren, zal het 
steunprogramma voor structurele 
hervormingen (SRSP) 25 % van zijn 
begroting aan de structuurfondsen 
overdragen.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verstrekken informatie 
over de steun voor de doelstellingen op het 
gebied van milieu en klimaatverandering 
volgens een methode op basis van de 
interventiecategorieën voor elke type 
Fonds. Deze methode bestaat uit het 
toekennen van een specifiek gewicht aan
de verstrekte steun op een passend niveau 
om te weerspiegelen in welke mate de 
steun een bijdrage levert aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen op 
het gebied van milieu en klimaat. In het 
geval van het EFRO, het ESF+ en het 
Cohesiefonds worden de gewichten 
gekoppeld aan de dimensies en codes voor 
de interventiecategorieën van bijlage I.

3. De lidstaten zorgen voor het 
beschermen van het klimaat, het milieu en 
de biodiversiteit bij het uitvoeren van hun 
acties in alle plannings- en 
uitvoeringsprocessen. Zij verstrekken 
informatie over de steun voor de 
doelstellingen op het gebied van milieu en 
klimaatverandering volgens een methode 
op basis van de interventiecategorieën voor 
elke type Fonds. Deze methode bestaat uit 
het toekennen van een specifiek gewicht 
aan de verstrekte steun op een passend 
niveau om te weerspiegelen in welke mate 
de steun een bijdrage levert aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen op 
het gebied van milieu en klimaat. In het 
geval van het EFRO, het ESF+ en het 
Cohesiefonds worden de gewichten 
gekoppeld aan de dimensies en codes voor 
de interventiecategorieën van bijlage I.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis)een uitleg over hoe de Fondsen 
zijn afgestemd op en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen, 
beleidslijnen en maatregelen die zijn 
vervat in hun geïntegreerde nationale 
energie- en klimaatplannen uit hoofde 
van de verordening inzake de governance 
van de energie-unie;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
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Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de toewijzingen van de financiële 
middelen per prioriteit met inbegrip van de 
bedragen voor de jaren 2026 en 2027;

(a) de toewijzingen van de financiële 
middelen per prioriteit met inbegrip van de 
bedragen voor de jaren 2026 en 2027, met 
name rekening houdend met de 
bijwerking van geïntegreerde nationale 
energie- en klimaatplannen volgens 
artikel 14 van de verordening inzake de 
governance van de energie-unie;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt het 
programma en de mate waarin het deze 
verordening en de fondsspecifieke 
verordeningen nakomt, net als de 
verenigbaarheid ervan met de 
partnerschapsovereenkomst. Bij haar 
beoordeling houdt de Commissie met 
name rekening met de relevante 
landspecifieke aanbevelingen.

1. De Commissie beoordeelt het 
programma en de mate waarin het deze 
verordening en de fondsspecifieke 
verordeningen nakomt, net als de 
verenigbaarheid ervan met de 
partnerschapsovereenkomst. Bij haar 
beoordeling evalueert de Commissie met 
name of de relevante landspecifieke 
aanbevelingen naar behoren worden 
uitgevoerd.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alle besluiten en ondersteunende 
documenten van het toezichtcomité 
worden gepubliceerd op de in artikel 44, 
lid 1, bedoelde website.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
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Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis

One-stop-shop voor burgers

1. Elke lidstaat zet, binnen drie 
maanden na de datum van kennisgeving 
aan de betrokken lidstaat over het besluit 
ter goedkeuring van het programma, een 
one-stop-shop op ter beantwoording van 
vragen of verzoeken van burgers van de 
Unie, waaronder begunstigden, over de 
uitvoering van het programma.

De lidstaten kunnen één one-stop-shop 
oprichten die betrekking heeft op meer 
dan één programma.

2. De one-stop-shop verstrekt 
allesomvattend advies aan burgers van de 
Unie ten aanzien van de uitvoering van 
elk programma, met inbegrip van 
oproepen voor projecten, en handelt 
klachten af over de uitvoering ervan, met 
name wat betreft de samenhang ervan met 
andere beleidsterreinen en -eisen van de 
Unie zoals het milieu- en het 
klimaatbeleid.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de klimaatbestendigheid
waarborgen van investeringen in 
infrastructuur met een verwachte 
levensduur van ten minste vijf jaar.

(j) de bescherming van het klimaat,
het milieu en de biodiversiteit waarborgen 
bij investeringen in infrastructuur met een 
verwachte levensduur van ten minste vijf 
jaar.
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