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11.9.2020 A9-0135/96

Amendement 96
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
namens de ECR-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De omvang van het JTF moet 
aansluiten op hetgeen nodig is in verband 
met een rechtvaardige klimaat- en 
milieutransitie. Er moet aan alle lidstaten 
financiering worden verstrekt ter 
ondersteuning van hun transitie, waarbij 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
steenkoolgebieden waar nog steeds 
steenkool wordt gewonnen en naar 
gebieden waar belangrijke structurele 
veranderingen plaatsvinden als gevolg 
van de uitfasering van 
mijnbouwactiviteiten.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/97

Amendement 97
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
namens de ECR-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren — zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 
fossiele brandstoffen — moet de steun 
worden gekoppeld aan de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de verplichtingen en 
prioriteiten van de Unie op het gebied van 
klimaat en milieu en op sociaal gebied. De 
lijst van investeringen moet de 
investeringen omvatten die mensen, 
gemeenschappen en lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Europese Green Deal 
en de Europese pijler van sociale rechten. 
De gefinancierde projecten moeten 
bijdragen tot een geleidelijke en volledige 
transitie naar een duurzame, 
klimaatneutrale, niet-vervuilende en 
circulaire economie. Investeringen in 
overgangsenergiebronnen zoals aardgas 
moeten in aanmerking komen voor steun 
indien zulke investeringen leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies en ze het gebruik van 
hernieuwbaar gas als duurzaam 
alternatief mogelijk maken. Bovendien 
moeten ze consistent zijn met Verordening 
(EU) 2020/852 van het Europees 
Parlement en de Raad12bis, tenzij een 
lidstaat in het territoriale plan voor een 
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streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

rechtvaardige transitie de noodzaak hen te 
ondersteunen en de consistentie ervan met 
het streven naar klimaatneutraliteit in de 
EU onderbouwt. Voor krimpende sectoren 
— zoals de energieproductie op basis van 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie of 
de winning van deze vaste fossiele 
brandstoffen — moet de steun worden 
gekoppeld aan de geleidelijke beëindiging 
van de activiteit en de overeenkomstige 
vermindering van de werkgelegenheid. 
Wat de transformatie van sectoren met 
hoge emissies van broeikasgassen betreft, 
moet de steun nieuwe activiteiten 
bevorderen via het gebruik van nieuwe 
technologieën, nieuwe processen of 
producten die tot een aanzienlijke reductie 
van de emissies leiden — overeenkomstig 
de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 en 
het streven naar klimaatneutraliteit in de 
EU tegen 205013 — en tegelijkertijd 
gekwalificeerde arbeid vrijwaren en 
bevorderen en een verslechtering van het 
milieu vermijden. Bijzondere aandacht 
moet ook uitgaan naar activiteiten ter 
bevordering van innovatie en onderzoek op 
het gebied van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering, connectiviteit 
en slimme en duurzame mobiliteit, op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen de 
negatieve neveneffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
economische, sociale en 
energiekenmerken van elke lidstaat. Er 
moet terdege aandacht worden 
geschonken aan de rol van cultuur, 
onderwijs en gemeenschapsvorming bij 
het transitieproces; in dat kader moeten 
activiteiten worden ondersteund die 
betrekking hebben op het 
mijnbouwerfgoed.

_________________ _________________
12 bis Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 juni 2020 betreffende de 
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totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2019/2088 (PB L 198 van 22.6.2020, 
blz. 13).

13 Zie “Een schone planeet voor iedereen. 
Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en klimaatneutrale 
economie”, mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Europese 
Raad, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité, het Comité van de 
Regio’s en de Europese Investeringsbank – 
COM(2018) 773 final.

13 Zie “Een schone planeet voor iedereen. 
Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en klimaatneutrale 
economie”, mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Europese 
Raad, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité, het Comité van de 
Regio’s en de Europese Investeringsbank – 
COM(2018) 773 final.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/98

Amendement 98
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
namens de ECR-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 

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen, met 
bijzondere nadruk op 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 moeten 
productieve investeringen 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. 
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territoriale plan voor een rechtvaardige 
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.

Dergelijke investeringen moeten bijgevolg 
worden gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
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.

_________________ _________________
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 A9-0135/99

Amendement 99
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
namens de ECR-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 a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) productieve investeringen in kmo’s 
— met inbegrip van startende 
ondernemingen — die leiden tot 
economische diversificatie en reconversie;

a) productieve en duurzame 
investeringen in ondernemingen, met 
name micro-ondernemingen, kmo’s en 
startende ondernemingen, die leiden tot 
een toename van het aantal banen, 
modernisering, economische diversificatie 
en reconversie;

Or. en


