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NL In verscheidenheid verenigd NL

11.9.2020 A9-0135/67

Amendement 67
Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
(2020/0006(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
— om hen te helpen nieuwe arbeidskansen 
te benutten — maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing, opleiding, coaching en andere 
ondersteunende diensten voor de getroffen 
werknemers en werkzoekenden, met name 
vrouwen — om hen te helpen nieuwe 
arbeidskansen te benutten en nieuwe 
kwalificaties te verwerven die aansluiten 
bij de groene economie — maar 
werkzoekenden ook bijstaan bij het zoeken 
naar werk en hun actieve inclusie op de 
arbeidsmarkt bevorderen. Bevordering van 
de sociale cohesie moet een leidend 
beginsel zijn voor het verlenen van steun 
uit hoofde van het JTF. Het JTF moet 
bovendien maatregelen omvatten om de 
sociale neveneffecten van de transitie te 
verzachten, zoals stijgende woon- en 
energiekosten voor groepen met een laag 
inkomen.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/68

Amendement 68
Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
(2020/0006(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken — door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen — en 
niet leiden tot of het gevolg zijn van 
relocatie. Investeringen in bestaande 
industriële installaties, met inbegrip van 
die welke onder het emissiehandelssysteem 
van de Unie vallen, moeten worden 
toegestaan als ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie tegen 
2050, aanzienlijk lager zijn dan de 
relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad14 en leiden tot de bescherming 
van een aanzienlijk aantal banen. 
Dergelijke investeringen moeten bijgevolg 
worden gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 

(12) Om de economische diversificatie 
en reconversie van door de transitie 
getroffen gebieden te bevorderen, moet het 
JTF steun verlenen voor duurzame en 
productieve investeringen in kmo’s, micro-
ondernemingen en ondernemers, sociale 
ondernemingen en coöperaties, om hen te 
helpen hun bedrijfsactiviteiten te 
heroriënteren en nieuwe kansen te 
creëren. Onder productieve investeringen 
worden investeringen verstaan in vaste 
activa of immateriële activa van 
ondernemingen met het oog op de 
productie van goederen en diensten, 
waardoor wordt bijgedragen tot de vorming 
van bruto-kapitaal, opschaling en het 
scheppen van duurzame werkgelegenheid. 
Onder productieve investeringen moeten 
investeringen worden verstaan in de zin 
van artikel 2, punt 17, van Verordening 
(EU) 2019/2088 van het Europees 
Parlement en de Raad13 bis. Investeringen 
mogen alleen worden ondersteund indien 
ze noodzakelijk zijn om het banenverlies 
als gevolg van de transitie te beperken — 
door een aanzienlijk aantal banen te 
creëren of te beschermen — en niet leiden 
tot of het gevolg zijn van relocatie. Er 
moet een mechanisme voor 
duurzaamheidsscreening worden 
ingevoerd om te bepalen of zij schadelijke 
milieu-, klimaat- of sociale gevolgen 
hebben. Investeringen in bestaande 
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transitie. Om de integriteit van de interne 
markt en het cohesiebeleid te beschermen, 
is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor 
productieve investeringen door andere 
ondernemingen dan kmo’s wordt beperkt 
tot ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

industriële installaties, met inbegrip van 
die welke onder het emissiehandelssysteem 
van de Unie vallen, moeten worden 
toegestaan als ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie tegen 
2050, aanzienlijk lager zijn dan de 
relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad14 en leiden tot de bescherming 
van een aanzienlijk aantal banen. 
Dergelijke investeringen moeten bijgevolg 
worden gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie, duurzaam zijn en stroken met het 
beginsel dat de vervuiler betaalt en het 
beginsel dat energie-efficiëntie op de 
eerste plaats komt. Het JTF moet als doel 
hebben alleen investeringen voor de 
klimaattransitie te ondersteunen die op de 
middellange tot lange termijn 
levensvatbaar zijn en het betrokken gebied 
een meerwaarde bieden. De Commissie en 
de lidstaten moeten de levensvatbaarheid 
van investeringen in het kader van het 
JTF voortdurend monitoren.

_________________ _________________
14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wijziging 
van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB 
L 275 van 25.10.2003, blz. 32).

14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wijziging 
van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB 
L 275 van 25.10.2003, blz. 32).

Or. en


