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11.9.2020 A9-0135/78

Amendement 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties. De middelen uit het eigen 
budget van het JTF zijn aanvullende 
middelen en komen bovenop de 
investeringen die nodig zijn om het 
algemene streefcijfer van 25 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen. De uit het 
EFRO en het ESF+ overgedragen middelen 
zullen ten volle bijdragen tot het halen van 
dit streefcijfer.

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaat- en milieuacties. De middelen uit 
het eigen budget van het JTF zijn 
aanvullende middelen en komen boven op 
de investeringen die nodig zijn om het 
algemene streefcijfer van 50 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen. Op 
vrijwillige basis uit het EFRO en het ESF+ 
overgedragen middelen kunnen ten volle 
bijdragen tot het halen van dit streefcijfer.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/79

Amendement 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Om recht te doen aan de 
specifieke situatie en rol van vrouwen in 
het kader van de transitie, moet 
gendergelijkheid worden bevorderd.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Amendement 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
namens de Verts/ALE-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 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen, moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s, 
waaronder kmo’s die ten dele of volledig 
eigendom zijn van plaatselijke gemeenten. 
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 
fatsoenlijke en duurzame 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 en 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 als met die 
investeringen een aanzienlijk aantal 
fatsoenlijke en duurzame banen wordt 
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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.

gecreëerd en ook behouden blijft. 
Dergelijke investeringen moeten bijgevolg 
worden gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie, moeten duurzaam zijn en in 
voorkomend geval stroken met het 
beginsel dat de vervuiler betaalt en het 
beginsel dat energie-efficiëntie op de 
eerste plaats komt. 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.

_________________ _________________
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
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11.9.2020 A9-0135/81

Amendement 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied om 
een klimaatneutrale economie tot stand te 
brengen. In dat verband moeten de 
lidstaten — in samenwerking met de 
betrokken belanghebbenden en 
ondersteund door de Commissie — 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen waarin bijzonderheden 
over het transitieproces zijn opgenomen en 
die consistent zijn met hun nationale 
energie- en klimaatplannen. Daartoe moet 
de Commissie — op basis van het 
bestaande platform voor steenkoolregio’s 
in transitie — een platform voor een 
rechtvaardige transitie opzetten voor 
bilaterale en multilaterale uitwisselingen 
van ervaringen en beste praktijken in alle 
getroffen sectoren.

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke en meetbare uitvoering van 
een transitieproces in een specifiek gebied 
om een klimaatneutrale economie tot stand 
te brengen. Een wettelijk bindende datum 
voor de geleidelijke uitfasering van 
steenkool die vastgelegd is in het 
nationale recht is een voorwaarde om 
steun te kunnen krijgen uit het JTF. Het 
is belangrijk dat de uitfaseringsdatum het 
resultaat is van een publiek debat en op zo 
breed mogelijke instemming kan rekenen. 
In dat verband moeten de lidstaten — via 
sociale dialoog en in samenwerking met de 
betrokken belanghebbenden 
overeenkomstig het partnerschapsbeginsel 
zoals neergelegd in artikel 6 van 
Verordening (EU) .../... [nieuwe GB-
verordening] en ondersteund door de 
Commissie — territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie opstellen waarin 
bijzonderheden over het transitieproces 
zijn opgenomen en die consistent zijn met 
en verder kunnen gaan dan hun nationale 
energie- en klimaatplannen. Daartoe moet 
de Commissie — op basis van het 
bestaande platform voor steenkoolregio’s 
in transitie — een platform voor een 
rechtvaardige transitie opzetten voor 
bilaterale en multilaterale uitwisselingen 
van ervaringen en beste praktijken in alle 
getroffen sectoren.
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Or. en
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11.9.2020 A9-0135/82

Amendement 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just 
Transition Fund, “JTF”) opgericht om 
steun te verlenen aan gebieden die met 
ernstige sociaaleconomische uitdagingen 
worden geconfronteerd als gevolg van het 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie van de Unie tegen 2050.

1. Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just 
Transition Fund, “JTF”) opgericht om 
steun te verlenen aan de bevolking, de 
economie en het milieu van gebieden die 
met ernstige sociaaleconomische 
uitdagingen worden geconfronteerd als 
gevolg van het transitieproces dat leidt tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Unie voor 2030 op het gebied van 
energie en klimaat, en van de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit van de Unie 
zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 
.../... [de Europese klimaatwet].

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Amendement 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie;

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie en de systemen 
daarvoor, in de vermindering van 
broeikasgasemissies, energie-efficiëntie, 
technologieën voor elektriciteitsopslag en 
duurzame hernieuwbare energie, waar 
deze investeringen leiden tot een toename 
en instandhouding van duurzame 
werkgelegenheid op aanzienlijke schaal;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Amendement 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) investeringen in de 
energierenovatie van gebouwen, in 
overeenstemming met het 
“renovatiegolf”-initiatief;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Amendement 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) investeringen in projecten 
ter bestrijding van energiearmoede, met 
name in sociale huisvesting, en ter 
bevordering van energie-efficiëntie, een 
klimaatneutrale aanpak en 
stadsverwarming met een nuluitstoot in de 
zwaarst getroffen regio’s;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/86

Amendement 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

h) bij- en omscholing en opleiding 
van werknemers en werkzoekenden, met 
name personen met een onderbenut of 
laag opleidingsniveau, personen die geen 
gelijke toegang hebben tot traditioneel 
onderwijs en opleidingsmogelijkheden en 
jongeren die geen werk hebben en geen 
onderwijs of opleiding volgen (NEET’s), 
om de vaardighedenkloof te overbruggen 
met het oog op een rechtvaardige transitie 
naar een groene en hulpbronnenefficiënte 
samenleving;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Amendement 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) bevordering van gendergelijkheid, 
gelijke kansen en deelname van vrouwen 
op de arbeidsmarkt, en vrouwelijk 
ondernemerschap;

Or. en


