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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2020)0022) en het gewijzigde voorstel (COM(2020)0460),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 175, derde alinea, en artikel 322, lid 1, onder a), van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0007/2020),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– na raadpleging van de Rekenkamer,

– na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie economische en 
monetaire zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie, de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0135/2020),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op groene 
doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische 
en sociale kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs, waarmee wordt 
beoogd de wereldwijde 
temperatuurstijging te beperken tot 
minder dan 1,5 °C, de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties en de Europese pijler van sociale 
rechten uit te voeren door de EU-
financiering op groene doelstellingen te 
concentreren. Deze verordening voert een 
van de in de mededeling over de Europese 
Green Deal (“de Europese Green Deal”)11 
beschreven prioriteiten uit en maakt deel 
uit van het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa12, dat in specifieke 
financiering uit hoofde van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het cohesiebeleid 
voorziet om de economische, sociale en 
milieukosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties, rekening houdend met de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De transitie naar een (2) De transitie naar een 
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klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal en economisch 
effect op regio’s die sterk afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen — vooral 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie — 
of broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft grotere sociale, economische en 
milieueffecten op regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
— vooral steenkool, bruinkool, turf voor 
energie en olieschalie — of 
broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, in het 
bijzonder in ultraperifere regio’s, 
afgelegen, insulaire en geografisch 
benadeelde gebieden en gebieden met 
ontvolkingsproblemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk, inclusief en sociaal aanvaardbaar is 
voor iedereen. Daarom moeten de Unie, de 
lidstaten en hun regio’s vanaf het begin 
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houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

rekening houden met de economische, 
sociale en milieugevolgen ervan en alle 
mogelijke instrumenten inzetten om 
negatieve gevolgen te verzachten. De 
begroting van de Unie speelt daarbij een 
belangrijke rol om ervoor te zorgen dat 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale en 
economische gevolgen van de transitie 
naar klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale, 
economische en milieugevolgen, met 
name voor tijdens het proces getroffen 
werknemers, van de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie tegen 2050 
helpen aanpakken door de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
sociale en klimaatdoelstellingen op 
regionaal niveau samen te brengen en door 
een duurzame economie, groene banen en 
de volksgezondheid te bevorderen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
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cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid te verzachten. Dit 
komt tot uiting in de specifieke doelstelling 
van het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten en te 
compenseren door steun te verlenen aan de 
meest getroffen gebieden en werknemers 
en een evenwichtige sociaal-economische 
transitie te bevorderen waarbij sociale 
onzekerheid en een instabiel 
ondernemingsklimaat worden 
tegengegaan. Overeenkomstig de 
specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren, natuurlijke rijkdommen te 
laten herstellen en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid en de 
levensstandaard te verzachten. Dit komt 
tot uiting in de specifieke doelstelling van 
het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Amendement 6

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 

(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 
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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.

algemene streefcijfer van 30 % 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.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen.

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen. De oprichting 
van het JTF mag niet leiden tot 
bezuinigingen op of verplichte 
overdrachten van middelen uit de andere 
cohesiefondsen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn of tot voor kort sterk 
afhankelijk waren van fossiele 
brandstoffen of broeikasgasintensieve 
industriële activiteiten die geleidelijk 
moeten verdwijnen, of die zich moeten 
aanpassen vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet 
toegespitst zijn op de zwaarst getroffen 
gebieden en de capaciteit van de lidstaten 
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realiseren. weerspiegelen om de nodige investeringen 
te financieren om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren, met 
bijzondere aandacht voor de minst 
ontwikkelde regio’s, ultraperifere regio’s, 
bergachtige, insulaire, dunbevolkte, 
landelijke, afgelegen en geografisch 
benadeelde gebieden, waar de 
energietransitie naar klimaatneutraliteit 
moeilijker te verwezenlijken is vanwege 
het lage aantal inwoners, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met de 
uitgangspositie van elke lidstaat.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om een passend financieel kader 
voor het JTF vast te stellen moet de 
Commissie de jaarlijkse verdeling van de 
beschikbare toewijzingen per lidstaat in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” vaststellen op 
basis van objectieve criteria.

(9) Om een passend financieel kader 
voor het JTF vast te stellen moet de 
Commissie de jaarlijkse verdeling van de 
beschikbare toewijzingen per lidstaat in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” vaststellen op 
basis van objectieve criteria. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat de gemeenten 
en steden rechtstreeks toegang hebben tot 
de JTF-middelen die aan hen beschikbaar 
moeten worden gesteld overeenkomstig 
hun objectieve behoeften.

Amendement 10

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 

(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 
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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 
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.

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. 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 
geschoolde 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 
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moet voldoende belang worden gehecht 
aan cultuur, onderwijs en 
gemeenschapsvorming voor het 
transitieproces door activiteiten te 
ondersteunen die betrekking hebben op 
het mijnbouwerfgoed.

__________________ __________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a 
prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy”, 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.

Amendement 11

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 en opleiding van 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.

Amendement 12
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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 
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 

(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 creatie en 
instandhouding van een aanzienlijk aantal 
banen. Dergelijke investeringen moeten 
bijgevolg worden gerechtvaardigd in het 
betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie, 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.
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steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

__________________ __________________
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 Unie 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 Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Steun met middelen van het 
JTF voor productieve investeringen in 
andere ondernemingen dan kmo’s moet 
worden beperkt tot de minder ontwikkelde 
regio’s en overgangsregio’s als bepaald in 
artikel 102, lid 2, van Verordening .../... 
[ GB-verordening].

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
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Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] moeten de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.

Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] kunnen de JTF-middelen op 
vrijwillige basis worden versterkt met 
aanvullende financiering uit het EFRO en 
het ESF+. De respectieve bedragen die uit 
het EFRO en het ESF+ worden 
overgedragen, moeten consistent zijn met 
het soort concrete acties dat in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie wordt beschreven.

Amendement 15

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. In dat verband moeten de 
lidstaten — via sociale dialoog en in 
samenwerking met de betrokken 
belanghebbenden overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel als vastgesteld bij 
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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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om de 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030 te bereiken en tegen 2050 tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden, en hierbij moeten de 
werkgelegenheidskansen in de getroffen 
gebieden worden behouden en uitgebreid, 
zodat sociale uitsluiting kan worden 
voorkomen. Er moet rekening worden 
gehouden met verzwarende factoren zoals 
de werkloosheidspercentages en de 
ontvolkingstendensen. Die gebieden 
moeten nauwkeurig worden gedefinieerd 
en overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen, behoeften en 
kansen van die gebieden gedetailleerd 
worden beschreven en het soort concrete 
acties worden vermeld die nodig zijn voor 
de coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Europese Green Deal. Alleen 
investeringen die met de transitieplannen 
stroken, mogen financiële steun van het 
JTF krijgen. De territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie moeten deel 
uitmaken van de door de Commissie 
goedgekeurde programma’s (ondersteund 
door het EFRO, het ESF+, het 
Cohesiefonds of het JTF, al naargelang het 



PE648.609v04-00 18/355 RR\1210220NL.docx

NL

geval).

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De doelstellingen van deze 
verordening — namelijk steun verlenen 
aan gebieden die een economische en 
sociale transformatie ondergaan bij de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de achterstand van de minst 
begunstigde gebieden, alsook de beperking 
van de financiële middelen van de lidstaten 
en gebieden, en anderzijds de noodzaak 
van een coherent uitvoeringskader dat 
verschillende fondsen van de Unie onder 
gedeeld beheer bestrijkt. Aangezien deze 
doelstellingen beter op het niveau van de 
Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Unie maatregelen nemen overeenkomstig 
het in artikel 5 van het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(19) De doelstellingen van deze 
verordening — namelijk steun verlenen 
aan de bevolking, de economie en het 
milieu van gebieden die een economische 
en sociale transformatie ondergaan bij de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de achterstand van de minst 
begunstigde gebieden, alsook de beperking 
van de financiële middelen van de lidstaten 
en gebieden, en anderzijds de noodzaak 
van een coherent uitvoeringskader dat 
verschillende fondsen van de Unie onder 
gedeeld beheer bestrijkt en de naleving 
van hoge sociale en milieunormen en de 
bevordering van werknemersparticipatie 
waarborgt. Aangezien deze doelstellingen 
beter op het niveau van de Unie kunnen 
worden verwezenlijkt, kan de Unie 
maatregelen nemen overeenkomstig het in 
artikel 5 van het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1
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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 een klimaatneutrale 
economie van de Unie tegen 2050.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s en 
mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te pakken”.

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s, 
mensen, ondernemingen en andere 
belanghebbenden in staat te stellen de 
sociale, werkgelegenheids-, economische 
en milieueffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale economie tegen 2050 en 
de tussentijdse doelstellingen voor 2030 
aan te pakken, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs”.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De middelen voor het JTF in het 
kader van de doelstelling “investeren in 

2. De middelen voor het JTF in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
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werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
11 270 459 000 EUR in lopende prijzen, 
die al naargelang het geval verhoogd 
kunnen worden met in de begroting van de 
Unie toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
25 358 532 750 EUR in prijzen van 2018 
(“hoofdsom”) en zijn niet het resultaat 
van de overdracht van middelen uit 
andere fondsen die onder Verordening 
(EU) .../... [nieuwe GB-verordening] 
vallen. De hoofdsom kan al naargelang het 
geval verhoogd worden met in de 
begroting van de Unie toegewezen 
aanvullende middelen en andere middelen 
overeenkomstig de toepasselijke 
basishandeling.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De jaarlijkse verdeling van het in 
lid 1 bedoelde bedrag door de lidstaten 
wordt opgenomen in het in artikel 3, lid 3, 
bedoelde besluit van de Commissie 
overeenkomstig de in bijlage I vastgestelde 
methode.

3. Op verzoek van een lidstaat wordt 
het in lid 1, eerste alinea, van dit artikel 
bedoelde bedrag ook beschikbaar gesteld 
voor de jaren 2025 tot en met 2027. Voor 
elke periode wordt de respectieve jaarlijkse 
verdeling van het in lid 1 van dit artikel 
bedoelde bedrag door de lidstaten 
opgenomen in het in artikel 3, lid 3, 
bedoelde besluit van de Commissie 
overeenkomstig de in bijlage I vastgestelde 
methode.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter
Groen beloningsmechanisme

Voor 18 % van het totaal van de in 
artikel 3, lid 2, eerste alinea, en 
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artikel 3 bis, lid 1, eerste alinea, bedoelde 
bedragen wordt de toewijzing afhankelijk 
gemaakt van de snelheid waarmee de 
lidstaten hun broeikasgasuitstoot 
terugdringen, gedeeld door hun meest 
recente gemiddelde bni.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 quater
Specifieke toewijzingen voor ultraperifere 

gebieden en eilanden
1 % van het totaal van de in artikel 3, 
lid 2, eerste alinea, en artikel 3 bis, lid 1, 
eerste alinea, bedoelde bedragen is een 
specifieke toewijzing voor eilanden, en 
1 % is een specifieke toewijzing voor de 
ultraperifere gebieden, als bedoeld in 
artikel 349 VWEU, aan de betrokken 
lidstaten.

Amendement 24

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 micro-ondernemingen en 
kmo’s — met inbegrip van startende 
ondernemingen en duurzaam toerisme — 
die leiden tot het scheppen van 
werkgelegenheid, modernisering, 
economische diversificatie en reconversie;

Amendement 25
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten;

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven en de ontwikkeling van 
bestaande bedrijven, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten, die 
leiden tot het scheppen van 
werkgelegenheid;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) investeringen in sociale 
infrastructuur, die leiden tot het scheppen 
van werkgelegenheid en economische 
diversificatie;

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën;

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie, onder meer aan universiteiten 
en in openbare onderzoeksinstellingen, en 
de bevordering van de overdracht van 
geavanceerde en marktrijpe technologieën;

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) investeringen in het gebruik van d) investeringen in het gebruik van 



RR\1210220NL.docx 23/355 PE648.609v04-00

NL

technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie;

technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie en de systemen 
daarvoor, in de vermindering van 
broeikasgasemissies, energie-efficiëntie, 
technologieën voor energieopslag en 
duurzame hernieuwbare energie, waar dit 
leidt tot het scheppen van 
werkgelegenheid en het behoud van 
duurzame werkgelegenheid op 
aanzienlijke schaal;

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen in slimme en 
duurzame mobiliteit en milieuvriendelijke 
vervoersinfrastructuur;

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) 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 lage uitstoot in 
de zwaarst getroffen regio’s;

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in digitalisering en e) investeringen in digitalisering, 
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digitale connectiviteit; digitale innovatie en digitale 
connectiviteit, waaronder digitale en 
precisielandbouw;

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;

f) investeringen in groene 
infrastructuur en in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, brownfields en 
herbestemmingsprojecten, indien het 
beginsel dat de vervuiler betaalt niet kan 
worden toegepast;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) opzet en ontwikkeling van sociale 
en openbare diensten van algemeen 
belang;

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) investeringen in cultuur, onderwijs 
en gemeenschapsvorming, met inbegrip 
van de valorisatie van materieel en 
immaterieel mijnbouwerfgoed en 
ontmoetingsplaatsen voor de 
gemeenschap;
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Amendement 35

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;

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan;

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan, steun voor actief 
ouder worden en inkomenssteun voor 
werknemers in een overgangsfase tussen 
banen;

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden, met name vrouwen, 
personen met een handicap en kwetsbare 
groepen;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 

Daarnaast kan het JTF in de minder 
ontwikkelde regio’s en overgangsregio’s 
als bepaald in artikel 102, lid 2, van 
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het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Verordening .../... [nieuwe GB-
verordening] steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie, om nieuwe banen te scheppen, 
en wanneer zij voldoen aan de sociale 
doelstellingen voor het scheppen van 
werkgelegenheid, gendergelijkheid en 
gelijke beloning en milieudoelstellingen, 
en wanneer zij de transitie naar een 
klimaatneutrale economie 
vergemakkelijken zonder steun voor 
relocatie, overeenkomstig artikel 60, lid 1, 
van Verordening .../... [nieuwe GB-
verordening].

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie op basis van de 
krachtens artikel 7, lid 2, onder i), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie op basis van de 
krachtens artikel 7, lid 2, onder i), van deze 
verordening vereiste informatie en 
voldoen aan de andere voorwaarden uit 
de tweede alinea van dit lid. Dergelijke 
investeringen komen alleen in aanmerking 
als ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van het territoriale plan voor een 
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rechtvaardige transitie.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/201416;

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie16, behalve in de gevallen waar 
de moeilijkheden voortvloeien uit de 
energietransitie of waar de moeilijkheden 
na 15 februari 2020 zijn begonnen en 
voortvloeien uit de COVID-19-crisis;

__________________ __________________
16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen;

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, het vervoer, de 
distributie, de opslag of de verbranding van 
fossiele brandstoffen, tenzij deze 
verenigbaar zijn met lid 1 bis;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in 
breedbandinfrastructuur in gebieden met 
ten minste twee breedbandnetwerken van 
een gelijkwaardige categorie.

e) investeringen in 
breedbandinfrastructuur in gebieden waar 
de markt onder concurrerende 
voorwaarden gelijkwaardige oplossingen 
aan klanten biedt;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, waarbij 
sprake is van de overdracht van banen en 
productieprocessen van de ene lidstaat 
naar de andere of naar een derde land;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) concrete acties in een regio van 
NUTS-niveau 2 waar tijdens de looptijd 
van het programma een nieuwe 
steenkool-, bruinkool- of olieschaliemijn 
of een turfwinningsgebied wordt geopend 
of waar een tijdelijk buiten gebruik 
gestelde steenkool-, bruinkool- of 
olieschaliemijn of een turfwinningsgebied 
wordt heropend.

Amendement 45
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 5, lid 1, onder d), 
van deze verordening kan de Commissie 
voor regio’s die sterk afhankelijk zijn van 
de winning en verbranding van steenkool, 
bruinkool, olieschalie of turf, territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
goedkeuren die investeringen in 
activiteiten in verband met aardgas 
omvatten, op voorwaarde dat deze 
activiteiten overeenkomstig artikel 3 van 
Verordening (EU) nr. .../2020 
[taxonomie] als ecologisch duurzaam 
worden aangemerkt en aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden voldoen:
a) zij worden gebruikt als 
overgangstechnologie ter vervanging van 
steenkool, bruinkool, turf of olieschalie;
b) zij vallen binnen de grenzen van 
de duurzame beschikbaarheid of zijn 
verenigbaar met het gebruik van schone 
waterstof, biogas en biomethaan;
c) zij leveren een bijdrage aan de 
milieudoelstellingen van de Unie inzake 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, door de volledige 
afschaffing van steenkool, bruinkool, turf 
of olieschalie te versnellen;
d) zij leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en van de 
luchtverontreiniging en tot meer energie-
efficiëntie;
e) zij leveren een bijdrage aan de 
bestrijding van energiearmoede;
f) zij staan de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen in de 
betrokken gebieden niet in de weg en zijn 
verenigbaar en in synergie met een later 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen.
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In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kan de Commissie ook investeringen 
goedkeuren in activiteiten die niet voldoen 
aan de voorwaarden van artikel 3 van 
Verordening (EU) nr. .../2020 
[taxonomie] indien zij aan alle andere 
voorwaarden van de eerste alinea van dit 
lid voldoen en de lidstaat in het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie kan rechtvaardigen dat 
ondersteuning van deze activiteiten 
noodzakelijk is, en aantoont dat deze 
activiteiten consistent zijn met de 
doelstellingen en wetgeving van de Unie 
op het gebied van energie en klimaat en 
met het nationale energie- en 
klimaatplan.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma.

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden of economische 
activiteiten zich bevinden, op basis van de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie die overeenkomstig artikel 7 zijn 
opgesteld en door de Commissie zijn 
goedgekeurd als onderdeel van een 
programma of een programmawijziging. 
De geprogrammeerde middelen bestaan uit 
een of meer specifieke programma’s of een 
of meer prioriteiten binnen een 
programma.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat.

De Commissie keurt een programma goed 
wanneer de zwaarst door het 
transitieproces getroffen gebieden in het 
betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie naar behoren zijn 
vastgesteld en het betrokken territoriale 
plan voor een rechtvaardige transitie 
consistent is met het nationale energie- en 
klimaatplan van de betreffende lidstaat, de 
doelstelling van klimaatneutraliteit in 
2050, de tussentijdse doelstellingen voor 
2030 en de Europese pijler van sociale 
rechten, tenzij de Commissie naar 
behoren motiveert waarom zij haar 
goedkeuring weigert te geven.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen. Het 
totaal van de middelen die van het EFRO 
en het ESF+ naar het JTF worden 
overgedragen, bedraagt ten minste 
anderhalf maal het bedrag van steun uit het 
JTF voor die prioriteit, met uitzondering 
van de in artikel 3 bis, lid 1, bedoelde 
middelen, maar niet meer dan driemaal 
dat bedrag.

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten. Deze 
middelen kunnen worden aangevuld met 
de overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] op vrijwillige basis 
overgedragen middelen. Het totaal van de 
naar de JTF-prioriteit over te dragen 
middelen van het EFRO en het ESF+ 
bedraagt niet meer dan anderhalf maal het 
bedrag van steun uit het JTF voor die 
prioriteit. De uit het EFRO en het ESF+ 
overgedragen middelen behouden hun 
oorspronkelijke doelstellingen en worden 
opgenomen in de niveaus van thematische 
concentratie van het EFRO en het ESF+.
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het JTF is bedoeld voor de meest 
kwetsbare gemeenschappen in elke regio 
en daarom worden voor financiering uit 
het JTF in aanmerking komende 
projecten die bijdragen aan de specifieke 
doelstelling als bedoeld in artikel 2, 
medegefinancierd tot maximaal 85 % van 
de relevante kosten.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/201417 van 
de Commissie, vastgestelde 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken lokale en regionale autoriteiten 
van de betreffende gebieden in 
overeenstemming met het in artikel 6 van 
Verordening (EU) .../... [nieuwe GB-
verordening] neergelegde 
partnerschapsbeginsel en zo nodig met 
bijstand van de EIB en het EIF volgens 
het model in bijlage II een of meer 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie op voor een of meer getroffen 
gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EU) 2016/206617 van de 
Commissie, vastgestelde 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
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transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

__________________ __________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
die consistent zijn met de meest recente 
versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”);

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030 en een klimaatneutrale economie 
tegen 2050, met inbegrip van een 
tijdschema voor belangrijke stappen in het 
transitieproces die consistent zijn met de 
meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”);

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1;

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1, met 
inbegrip van indicatoren zoals het 
werkloosheidspercentage en het 
ontvolkingspercentage;
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

c) een effectbeoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de mogelijke 
gevolgen voor de overheidsinkomsten, de 
ontwikkelingsbehoeften en de 
doelstellingen met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden, alsook de uitdagingen op het 
gebied van energiearmoede worden 
vastgesteld;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
demografische, economische, 
gezondheids- en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale strategieën en plannen;

e) in voorkomend geval, een 
beoordeling van de samenhang ervan met 
andere nationale, regionale of territoriale 
strategieën en plannen;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis van 
een kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen;

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een indicatieve 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis van 
een kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] en zo nodig de EIB en het 
EIF.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de outputindicatoren bedragen 
de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 
2024 en de streefcijfers voor 2029 zijn 
cumulatief. De streefcijfers worden niet 
herzien nadat het overeenkomstig 
artikel [14, lid 2,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] ingediende 
verzoek tot wijziging van het programma 
door de Commissie is goedgekeurd.

2. Voor de outputindicatoren bedragen 
de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 
2024 en de streefcijfers voor 2029 zijn 
cumulatief.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-
middelen minder dan 65 % van het 
streefcijfer is gehaald, kan zij financiële 
correcties toepassen overeenkomstig 
artikel [98] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] door de steun uit het 
JTF voor de betreffende prioriteit in 
verhouding tot de resultaten te 
verminderen.

Op basis van het eindverslag over de 
prestaties van het programma kan de 
Commissie financiële correcties toepassen 
overeenkomstig Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening].

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Overgangsbepalingen

Voor de lidstaten geldt een 
overgangsperiode tot en met ... [één jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
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deze verordening] voor het opstellen en 
goedkeuren van de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie. Alle 
lidstaten komen in die overgangsperiode 
volledig in aanmerking voor financiering 
uit hoofde van deze verordening, en de 
Commissie houdt bij het nemen van een 
besluit in verband met vrijmaking of 
verlies van financiering geen rekening 
met de overgangsperiode.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 ter
Evaluatie

Uiterlijk aan het einde van de tussentijdse 
herziening van het volgende meerjarig 
financieel kader evalueert de Commissie 
de uitvoering van het JTF en beoordeelt 
zij of het wenselijk is het 
toepassingsgebied ervan aan te passen 
overeenkomstig mogelijke wijzigingen in 
Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], de 
klimaatdoelstellingen van de Unie uit 
hoofde van Verordening (EU) 2020/... 
[Europese klimaatwet] en de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
uitvoering van het actieplan voor 
duurzame financiering. Op basis daarvan 
dient de Commissie een verslag in bij het 
Europees Parlement en de Raad, dat 
vergezeld kan gaan van 
wetgevingsvoorstellen.
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TOELICHTING

A. Inleiding

In het wetgevingsvoorstel betreffende het gebruik van de financiële middelen voor het 
cohesiebeleid tijdens de periode 2021-2027 worden de belangrijkste doelstellingen genoemd 
die aan de basis zullen liggen van de investeringen van de EU, waaronder “een groener, 
koolstofarm Europa door de bevordering van een schone en eerlijke energietransitie, groene 
en blauwe investeringen, de circulaire economie, aanpassing aan de klimaatverandering, 
risicopreventie en risicobeheer”. De bedoeling hiervan is uitvoering te geven aan de 
Overeenkomst van Parijs. Bovendien moet 25 % van de totale MFK-uitgaven worden besteed 
aan klimaatgerelateerde activiteiten. 

De Europese Green Deal vormt een verdere versterking van deze verbintenis van de EU om 
een groenere toekomst tot stand te brengen, waarbij een nieuw groeibeleid voor Europa wordt 
uitgestippeld en de ambitieuze doelstelling naar voren wordt geschoven om uiterlijk in 2050 
klimaatneutraal te zijn – een doelstelling die op 12 december 2019 werd bekrachtigd door de 
Europese Raad. 

Het traject naar een groene economie en klimaatneutraliteit ligt echter bezaaid met specifieke 
moeilijkheden die dringend aan de orde moeten worden gesteld. Zo is er een groot aantal 
regio’s dat nog steeds afhankelijk is van fossiele brandstoffen of broeikasgasintensieve 
industriële processen. De transitie van deze regio’s naar een klimaatneutrale economie is dan 
ook een enorme uitdaging. Economische activiteiten met een hoge intensiteit van 
broeikasgasemissies of op basis van de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen, 
zoals steenkool en bruinkool, zullen onvermijdelijk moeten afnemen, zowel op het vlak van 
economische output als qua werkgelegenheid. Andere sectoren met hoge niveaus van 
broeikasgasemissies zullen moeten afstappen van koolstofintensieve processen: zij zullen een 
transformatie moeten ondergaan. Ook een aantal banen die indirect afhankelijk zijn van de 
genoemde activiteiten, zullen nu een transformatie moeten ondergaan of zullen mogelijk 
verdwijnen. Al deze veranderingen zullen rechtstreekse gevolgen hebben voor het leven van 
mensen en zullen onvermijdelijk gepaard gaan met een hele reeks maatschappelijke 
uitdagingen.

Daarom is de rapporteur erg verheugd dat de Commissie bij de indiening van een 
afzonderlijke, nieuwe ontwerpverordening tot oprichting van een Fonds voor een 
rechtvaardige transitie voor de financieringsperiode na 2020 aandacht heeft besteed aan deze 
sociale, economische en milieu-uitdagingen en heeft aangegeven hoe belangrijk het is te 
zorgen voor een gemeenschappelijke EU-respons op de noodzaak van een rechtvaardige 
transitie. 

Dit voorstel vormt het eerste wetgevingsvoorstel dat uitvoering geeft aan de prioriteiten van 
de Europese Green Deal en maakt deel uit van het investeringsplan voor een duurzaam 
Europa. Volgens de rapporteur zijn er echter nog een paar wijzigingen, toevoegingen en 
aanpassingen aan het voorstel nodig. De rapporteur is met name bezorgd over de sociaal-
economische effecten van de transitie naar een klimaatneutrale economie. Hij is er vast van 
overtuigd dat de EU er bij de verwezenlijking van de transitie over moet waken dat de 
ongelijkheden tussen regio’s niet verder toenemen en dat geen enkele burger aan zijn lot 
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wordt overgelaten.

B. Structuur van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie

De rapporteur is verheugd over de structuur met drie pijlers van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie, bestaande uit het Fonds voor een rechtvaardige transitie, een 
specifieke regeling in het kader van InvestEU en een met de EIB-groep opgezette 
leningfaciliteit voor de overheidssector. Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zal 
voornamelijk worden gebruikt om subsidies te verlenen en zal zich vooral richten op 
economische diversificatie en op de omscholing en actieve inclusie van werknemers en 
werkzoekenden, terwijl de twee andere pijlers respectievelijk bedoeld zijn om particuliere 
investeringen aan te trekken en overheidsfinanciering te mobiliseren. 

De rapporteur wijst er ook op dat het Fonds voor een rechtvaardige transitie wordt uitgevoerd 
onder gedeeld beheer, in nauwe samenwerking met nationale, regionale en lokale autoriteiten 
en belanghebbenden, zodat alle partijen zich verbonden voelen met de transitiestrategie. Het 
is ook van cruciaal belang het partnerschapsbeginsel in acht te nemen, aangezien dit ervoor 
zorgt dat economische en sociale partners worden geraadpleegd over kwesties die zich 
voordoen bij de programmering en uitvoering.

C. Toepassingsgebied van de steun

De rapporteur stelt tevreden vast dat het voorgestelde JTF zich vooral zal richten op de 
ondersteuning van activiteiten op het gebied van economische diversificatie, omscholing van 
werknemers en milieusanering. Dit omvat een uitgebreide reeks activiteiten, waarbij wordt 
geïnvesteerd in kmo’s, onderzoek en innovatie, energiegerelateerde technologie en 
infrastructuur, digitalisering, regeneratie, de circulaire economie, bij- en omscholing van 
werknemers, hulp voor werkzoekenden bij het zoeken van een baan en inclusie van 
werkzoekenden. De lijst van activiteiten moet echter nog uitgebreider zijn om regio’s, 
mensen, ondernemingen en andere belanghebbenden in staat te stellen doeltreffend het hoofd 
te bieden aan de sociale en economische gevolgen en de werkgelegenheids- en milieueffecten 
van de transitie naar een klimaatneutrale economie. 

De rapporteur zou graag zien dat investeringen in andere ondernemingen dan kmo’s van 
financiering uit het JTF worden uitgesloten wanneer banen en productieprocessen van de ene 
lidstaat naar de andere of naar een derde land worden overgeheveld. Voorts stemt de 
rapporteur ermee in om investeringen in verband met fossiele brandstoffen uit te sluiten van 
financiering, maar met name investeringen in activiteiten in verband met aardgas moeten 
volgens hem onder bepaalde strikte voorwaarden voor financiering in aanmerking komen.

D. Begroting

De rapporteur stelt tevreden vast dat het voorgestelde JTF de energietransitie zal bevorderen 
en een veel bredere reeks activiteiten zal ondersteunen in drie brede categorieën: sociale 
steun, economische heropleving en bodemherstel. De rapporteur is ook ingenomen met het 
gewijzigde voorstel van de Commissie, waarin een aanzienlijk hoger budget en extra 
middelen uit het herstelinstrument voor de Europese Unie worden voorgesteld. Aangezien de 
ambitieuze beleidsdoelstellingen van de EU alleen met behulp van een ambitieuze begroting 
kunnen worden verwezenlijkt, zijn er echter nog meer middelen nodig die de financiering van 
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de andere cohesiefondsen niet in gevaar mogen brengen. Daarnaast kunnen de JTF-middelen 
op vrijwillige basis worden aangevuld met overdrachten uit het EFRO en het ESF+.

Bovendien is de rapporteur van mening dat bijkomende inspanningen van de lidstaten om hun 
emissies meer te beperken dan door het streefcijfer wordt vereist, moeten worden beloond. De 
rapporteur is daarom voorstander van de invoering van stimulansen zoals het “groen 
beloningsmechanisme” die de lidstaten die hun broeikasgasemissies sneller verminderen, 
belonen met extra toewijzingen. Volgens de rapporteur moet er ook bijzondere aandacht 
worden besteed aan eilanden en de ultraperifere gebieden, die een bijzondere toewijzing 
moeten krijgen. 

E. Conclusie

Dit verslag is het resultaat van intensief overleg en het sluiten van compromissen. De 
rapporteur bedankt met name de schaduwrapporteurs van de andere fracties en de rapporteurs 
voor advies van de vijf medeverantwoordelijke commissies en twee andere commissies voor 
advies. De rapporteur kijkt nu uit naar intensieve interinstitutionele onderhandelingen na het 
zomerreces.
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26.6.2020

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapporteur voor advies (*): Siegfried Mureşan 

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 57 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Rapporteur geeft zijn volledige ondersteuning aan het Fonds voor een rechtvaardige transitie, 
in overeenstemming met de resolutie van het Parlement van 10 oktober 2019 over het meerjarig 
financieel kader 2021-2027 en eigen middelen.1

In die resolutie verzoekt het Parlement de Commissie ervoor te zorgen dat het volgende MFK 
volledig in overeenstemming is met de Overeenkomst van Parijs, en benadrukt het dat er 
dringend behoefte is aan een nieuwe doorbraak op het vlak van politieke en financiële 
inspanningen om de doelstellingen ervan te verwezenlijken en te zorgen voor een eerlijke 
transitie naar een koolstofneutrale economie, die gebaseerd is op de hoogst mogelijke eisen 
inzake sociale rechtvaardigheid, zodat geen enkel deel van de bevolking en geen enkele regio 
in de steek wordt gelaten. 

Rapporteur is van oordeel dat het Fonds voor een rechtvaardige transitie moet worden 
versterkt door middel van aanvullende financiële middelen zodat het zijn ambitieuze 
doelstellingen kan verwezenlijken. Het JTF moet los van andere structurele en 
investeringsfondsen van de EU kunnen worden gebruikt. De rapporteur meent dan ook dat er 
wel moet worden gezorgd voor een zo groot mogelijke complementariteit tussen de fondsen 
van de EU, maar dat het gebruik van het JTF niet afhankelijk moet worden gesteld van een 
‘match’ met andere cohesiefondsen, en wel om de volgende redenen:

1. Het JTF is een aanvullend instrument, naast de andere instrumenten van het EU-
cohesiebeleid. Het JTF speelt een cruciale rol bij het aanpakken van een van de 
grootste uitdagingen op het pad naar klimaatneutraliteit. In overeenstemming met het 
politieke belang van dit fonds moet de werking ervan en de toekenning van zijn 
middelen dan ook zo onafhankelijk mogelijk plaatsvinden van de andere 
financieringsinstrumenten, met handhaving van de onderlinge complementariteit.

1 Resolutie van het Europees Parlement van 10 oktober 2019 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en 
eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (2019/2833(RSP)).
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2. Verlangen dat er sprake moet zijn van een ‘match’ tussen de toewijzing van het |JTF 
en de toewijzing van corresponderende structurele fondsen beïnvloedt hoe de 
respectieve financiële middelen kunnen worden gebruikt. Het dient aan de lidstaten te 
worden overgelaten hoe zij hun nationale middelen toewijzen op basis van hun 
economische, sociale en territoriale kenmerken, en op voorwaarde dat de toewijzing 
conform is met het wettelijk kader van de EU. Vereisen dat er een ‘match’ tussen 
toewijzingen van het JTF en financiering met middelen van de cohesiefondsen moet 
zijn, zou betekenen dat de lidstaten aan een bijkomende voorwaarde moeten voldoen, 
hetgeen een extra obstakel creëert.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op groene 
doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische 
en sociale kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs ter beperking 
van de mondiale temperatuurstijging tot 
minder dan 1,5°C en de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties uit te voeren door de EU-
financiering op groene doelstellingen en de 
Europese pijler van sociale rechten te 
concentreren. Deze verordening voert een 
van de in de mededeling over de Europese 
Green Deal (“de Europese Green Deal”)11 
beschreven prioriteiten uit en maakt deel 
uit van het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa12, dat in specifieke 
financiering uit hoofde van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het cohesiebeleid 
voorziet om de economische en sociale 
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broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 van 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 van 14.1.2020.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
inclusief en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen, ongelijkheden verkleint en 
niemand uitsluit. Daarom moeten zowel 
de Unie als de lidstaten alsmede de 
verschillende regionale en lokale actoren 
vanaf het begin rekening houden met de 
ecologische sociale, arbeidsmarkt- en 
economische gevolgen ervan en alle 
mogelijke instrumenten inzetten om 
negatieve gevolgen te verzachten en 
positieve effecten te bevorderen, zoals het 
scheppen van nieuwe fatsoenlijke en 
duurzame banen of de verbetering van de 
luchtkwaliteit. De begroting van de Unie 
speelt daarbij een belangrijke rol.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, op grond waarvan 
ten minste 1 biljoen EUR wordt ingezet ter 
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transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale en 
economische gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

ondersteuning van duurzame 
investeringen in de loop van de komende 
tien jaar via de begroting van de Unie en 
bijbehorende instrumenten, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie met name werknemers en 
inwoners van de door de transitie 
getroffen regio’s steunen, terwijl acties 
voor een ecologische transitie van 
relevante programma’s in het kader van 
het MFK voor 2021-2027 worden 
aangevuld. Het mechanisme moet de 
sociale en economische gevolgen– met 
name voor tijdens het proces getroffen 
werknemers – van de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie tegen 2050 
helpen aanpakken door de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
sociale en klimaatdoelstellingen op 
regionaal niveau samen te brengen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid te verzachten. Dit 
komt tot uiting in de specifieke doelstelling 
van het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is niet alleen de 
negatieve gevolgen van de klimaattransitie 
te verzachten en te compenseren, maar 
ook de toekomstige positieve effecten te 
creëren en te vergroten door steun te 
verlenen aan de meest getroffen gebieden 
en hun inwoners en met name de 
betrokken werknemers, en een eerlijke 
transitie naar klimaatneutraliteit tegen 
2050 te helpen bewerkstelligen. 
Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties rechtstreeks 
helpen de transitie te vergemakkelijken en 



RR\1210220NL.docx 45/355 PE648.609v04-00

NL

van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

te katalyseren door de diversificatie, 
herpositionering en modernisering van de 
lokale economie te financieren en de 
negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid en de levensstandaard te 
verzachten. Dit komt tot uiting in de 
specifieke doelstelling van het JTF, die op 
hetzelfde niveau is vastgesteld en samen 
met de in artikel [4] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld. Steun 
moet ook worden ook verleend aan 
gebieden waar belangrijke structurele 
veranderingen plaatsvinden na de 
geleidelijke uitfasering van de 
mijnbouwactiviteiten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij de aanwending van steun en 
financiering van de Unie via het JTF 
moet ervoor worden gezorgd dat alle in 
aanmerking komende projecten in elke 
lidstaat in overeenstemming zijn met de 
verantwoordelijkheid van de Unie om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit te 
realiseren;

Amendement 6

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 

(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 
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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.

verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moeten het cohesiebeleid 
en 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+ vrijwillig overgedragen 
middelen kunnen verder bijdragen tot het 
halen van dit streefcijfer en het 
vergemakkelijken van de ecologische 
transitie, terwijl zij ten volle zullen 
bijdragen aan nieuwe hoogwaardige 
banen, inclusieve duurzame groei en 
regionale ontwikkeling.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In het licht van de COVID 19-
pandemie en om aan te tonen dat de Unie 
zich inzet voor een economisch herstel in 
het kader van een duurzaam 
ontwikkelingstraject, moeten het volgende 
MFK en het herstelplan voor Europa 
voorzien in een verhoging van het voor 
het JTF toegewezen bedrag. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De middelen van het JTF moeten 
in overeenstemming zijn met de 
ambitieuze doelstelling ervan. Om de 
gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit te verlichten, moet het 
JTF een eigen financiële toewijzing 
hebben, los van de financiële toewijzingen 
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van de andere structurele en 
investeringsfondsen van de EU. 
Toegankelijkheid tot het JTF mag niet 
afhankelijk zijn van overdrachten van 
andere EU-fondsen. Een dergelijke 
onafhankelijke toegang zal het JTF in 
staat stellen adequaat te functioneren, de 
verwachte resultaten te behalen en te 
zorgen voor voorspelbaarheid voor 
begunstigden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De middelen uit het JTF moeten 
de beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen.

(7) De middelen van het JTF alléén 
zullen niet volstaan voor het aanpakken 
van alle uitdagingen in verband met de 
transitie naar klimaatneutraliteit. Daarom 
moeten de middelen uit het JTF de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen. De uit het EFRO 
en het ESF+ naar het JTF overgedragen 
vrijwillige bijdragen doen geen afbreuk 
aan andere doelstellingen van het 
cohesiebeleid of financiële toewijzingen 
die zijn geprogrammeerd voor andere 
doelstellingen in het kader van het EFRO 
en het ESF+. De overgedragen bijdragen 
mogen niet meer dan 20 % van de 
oorspronkelijk aan een lidstaat voor het 
EFRO en het ESF+ toegewezen middelen 
bedragen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het financiële budget vormt het 
voornaamste referentiebedrag voor het 
Europees Parlement en de Raad tijdens de 
jaarlijkse begrotingsprocedure, 
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overeenkomstig artikel [17] van het 
Interinstitutioneel Akkoord [tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline, de samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer] + en het kan bij besluit van de 
begrotingsautoriteit worden verhoogd. 
Bovendien kan het financiële budget voor 
het JTF worden verhoogd met 
aanvullende bijdragen van de lidstaten en 
met andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling en kan het 
externe toegewezen ontvangsten vormen 
in aanvulling van de in artikel 21, lid 2, 
onder a), van het Financieel Reglement 
genoemde gevallen.
_____________
+ De verwijzing naar het 
interinstitutioneel akkoord dat van 
toepassing is op de periode 2021-2027 
moet waar nodig worden bijgewerkt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
en, in mindere mate, van 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
lidstaten die daar behoefte aan hebben, op 
grond van hun financiële capaciteit, 
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realiseren. ondersteunen om de nodige investeringen 
te doen om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren. Er moet 
bijzondere aandacht uitgaan naar 
insulaire of dunbevolkte en afgelegen 
gebieden, waar de energietransitie naar 
klimaatneutraliteit lastiger te 
verwezenlijken is.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De door het Europees Parlement en 
de Raad op basis van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) vastgestelde 
horizontale financiële regels zijn op deze 
verordening van toepassing. Deze regels 
zijn vastgelegd in het Financieel Reglement 
en bepalen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, aanbestedingen, 
prijzen en indirecte uitvoering, en in deze 
regels is voorzien in controle van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren. De op grond van artikel 322 
VWEU vastgestelde voorschriften betreffen 
ook de bescherming van de begroting van 
de Unie ingeval van algemene lacunes op 
het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, 
aangezien het respect voor de rechtsstaat 
een wezenlijke voorwaarde is voor goed 
financieel beheer en doeltreffende 
financiering door de Unie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Overeenkomstig Verordening 
(EU).../... [herstelinstrument voor de 
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Europese Unie (ERI)] en binnen de grenzen 
van de daaraan toegewezen middelen, 
moeten in het kader van het JTF herstel- en 
weerbaarheidsmaatregelen worden 
genomen om de ongekende gevolgen van de 
COVID-19-crisis aan te pakken. Dergelijke 
extra middelen moeten zo worden 
aangewend dat de uiterste data waarin 
Verordening (EU) .../...[ERI] voorziet, 
worden gerespecteerd.

Amendement 14

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 

(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, met 
bescherming, behoud en bevordering van 
het natuurlijke kapitaal van de Unie en met 
verbetering van gezondheid en welzijn ten 
aanzien van milieugerelateerde risico’s en 
effecten. 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 
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leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
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.

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 de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Steun moet ook beschikbaar 
zijn voor indirecte sectoren en banen die 
afhankelijk zijn van waardeketens van 
fossiele brandstoffen en van 
broeikasgasintensieve industriële 
processen, bijvoorbeeld voor het 
omscholen van werknemers. 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.

_________________ _________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, Communication from the 
Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council, the 
European Economic and Social 
Committee, the Committee of the Regions 
and the European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, Communication from the 
Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council, the 
European Economic and Social 
Committee, the Committee of the Regions 
and the European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(10 bis) Het JTF moet ook worden 
gebruikt ter ondersteuning van 
investeringen in sociale, onderwijs-, 
gezondheids- en culturele projecten, op 
voorwaarde dat zij zorgen voor nieuwe 
banen, met name in regio’s die 
afhankelijk zijn van een 
koolstofintensieve economie en die 
worden getroffen door de structurele 
transitie naar een hulpbronnenefficiënte 
en koolstofarme economie. Dergelijke 
investeringen zouden er helpen voor 
zorgen dat mensen die in aan transitie 
onderhevige regio’s wonen, toegang 
hebben tot hoogwaardige openbare 
diensten en diensten van algemeen 
belang, ten behoeve van het onderbouwen 
van een sociaal rechtvaardige transitie 
waarbij niemand achterblijft.

Amendement 16

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, waaronder mensen 
die met energiearmoede kampen en 
mensen die als meest kwetsbaar worden 
beschouwd in de zin van Verordening 
(EU) .../... [ESF+], moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten en genderevenwicht te bereiken 
in alle sectoren – maar ook om 
werkzoekenden bij te staan bij het zoeken 
naar werk en hun actieve inclusie op de 
arbeidsmarkt te bevorderen. De 
totstandbrenging van een 
nettowerkgelegenheidseffect met nieuwe 
hoogwaardige banen moet een algemene 
doelstelling zijn van de klimaattransitie, 
alsook van het mechanisme voor een 
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rechtvaardige transitie en het JTF.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Er zijn inclusieve 
beleidsmaatregelen en strategieën nodig 
om toenemende ongelijkheden in een 
rechtvaardig transitieproces te 
voorkomen. Bevordering van de sociale 
cohesie moet een leidend beginsel zijn 
voor steun uit hoofde van het JTF, met 
bevordering van gendergelijkheid, betere 
omstandigheden voor migranten en 
vluchtelingen, jonge en oudere 
werknemers en laaggeschoolde 
werknemers, en de garantie dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) De lidstaten en de 
Commissie moeten ervoor zorgen dat de 
uitvoering van de door het JTF 
gefinancierde prioriteiten helpt om 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen te 
respecteren en te bevorderen 
overeenkomstig artikel 8 VWEU. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie (12) Om de economische diversificatie 
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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 
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.

en herpositionering 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 
transitie en moeten duurzaam zijn en 
stroken met 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 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 alle in 
artikel 107, lid 3, van het VWEU 
genoemde categorieën. Productieve 
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investeringen voor ondernemingen mogen 
de concurrentie tussen ondernemingen 
niet verstoren.

_________________ _________________
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 Unie 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 Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De EU-regels inzake 
staatssteun moeten flexibel zijn om ervoor 
te zorgen dat gebieden in transitie 
particuliere investeringen kunnen 
aantrekken. Bij het opstellen van de 
nieuwe richtsnoeren moet de Commissie 
daarom ook rekening houden met de 
problemen van structurele veranderingen 
in de betrokken gebieden, waarbij zij moet 
zorgen voor eerlijke concurrentie op de 
interne markt. Staatssteunregels moeten 
alle regio’s die bijstand ontvangen via het 
JTF in staat stellen het gevaar van 
banenverlies in een vroeg stadium 
doeltreffend aan te pakken. Er moet 
ruimte zijn voor voldoende flexibiliteit bij 
de toepassing van de regels, ongeacht de 
status van de ondersteunde regio’s.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] moeten de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. 
De respectieve bedragen die uit het EFRO 
en het ESF+ worden overgedragen, 
moeten consistent zijn met het soort 
concrete acties dat in de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
wordt beschreven.

(13) Met het oog op flexibiliteit en 
coherentie bij de programmering van de 
JTF-middelen in het kader van de 
doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moeten de 
lidstaten, in nauwe samenwerking met 
lokale en regionale autoriteiten en sociale 
partners, JTF-middelen programmeren 
voor een of meer specifieke prioriteiten 
van een door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (“EFRO”), het 
Europees Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of 
het Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] kunnen de JTF-middelen op 
vrijwillige basis worden versterkt met 
aanvullende financiering uit het EFRO en 
het ESF+ wanneer een dergelijke 
aanvulling gerechtvaardigd is en geen 
afbreuk doet aan de verwezenlijking op 
het lokale niveau van de doelstellingen 
waarvoor het EFRO en het ESF+ zijn 
toegewezen. Een op zichzelf staand JTF-
programma kan als alternatief worden 
opgesteld wanneer objectieve 
omstandigheden een dergelijke keuze 
rechtvaardigen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis)  De bedragen die 
respectievelijk uit het EFRO en het ESF+ 
worden overgedragen, moeten consistent 
zijn met het soort concrete acties dat in de 
territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven. 

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
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Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) De inzet van JTF-middelen 
moet de administratieve lasten en kosten 
voor begunstigden van het fonds en voor 
alle betrokken actoren minimaliseren 
overeenkomstig de door Verordening 
(EU).../... [nieuwe GB-verordening] 
ingevoerde vereenvoudigingsmaatregelen.

Amendement 24

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 uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied om 
een klimaatneutrale economie tot stand te 
brengen. In dat verband zullen de lidstaten 
– in nauwe samenwerking met alle 
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. Bovendien moeten de 
territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie consistent zijn met 
de in artikel [23] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] bedoelde 
territoriale strategieën, waaronder 
strategieën voor slimme specialisatie (S3), 
de nationale energie- en klimaatplannen 
en de Europese pijler van sociale rechten, 
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met het oog op de vormgeving en 
uitvoering van het JTF, bestaande uit een 
strategische coördinatie van inspanningen 
op lokaal, regionaal, nationaal en 
Unieniveau voor diversificatie van 
regionale economieën, terwijl een 
rechtvaardige en eerlijke transitie wordt 
gewaarborgd.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Alle lidstaten moeten de 
Uniedoelstelling van klimaatneutraliteit 
tegen 2050 onderschrijven om de 
ecologische transitie te doen slagen. 
Lidstaten die zich nog niet hebben 
verbonden tot het verwezenlijken van deze 
doelstelling, mogen slechts gedeeltelijke 
toegang krijgen tot hun nationale 
toewijzing in het kader van het JTF. In 
dat geval moeten regio’s in lidstaten die 
zich verbonden hebben tot het 
verwezenlijken van deze doelstelling, 
voorrang krijgen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, 
werkgelegenheid te bevorderen en de 
achteruitgang van het milieu te voorkomen, 
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productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

met name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
kunnen deel uitmaken van of 
overeenkomen met grotere gebieden zoals 
regio’s van NUTS-niveau 3. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. In de plannen moeten 
synergie en complementariteit met andere 
programma’s van de Unie en pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie en, in voorkomend geval, het 
moderniseringsfonds gedetailleerd 
worden beschreven om in de vastgestelde 
ontwikkelingsbehoeften te 
voorzien. Alleen investeringen die met de 
transitieplannen stroken, mogen financiële 
steun van het JTF krijgen. De territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
moeten deel uitmaken van de door de 
Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds in voorkomend geval of 
het JTF, al naargelang het geval). De 
Commissie moet, op verzoek van de 
lidstaten, technische bijstand verlenen 
indien zij niet over de vereiste 
administratieve capaciteit beschikken of 
problemen hebben bij het uitwerken van 
de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Rekening houdend met de 
enorme inspanningen die kmo’s moeten 
leveren om de gevolgen van de COVID-
19-crisis het hoofd te bieden, moeten 
plaatselijke, regionale en nationale 
autoriteiten, ondernemingen en andere 
entiteiten die financiering in het kader 
van het JTF aanvragen, ondersteund 
worden door een eenvoudige, begrijpelijke 
en gemakkelijk te beheren aanvraag- en 
verslaggevingsprocedure waarmee 
gerichte steun mogelijk is.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de resultaatgerichtheid van het 
gebruik van JTF-middelen te vergroten 
moet de Commissie — overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

(16) Om de beoogde resultaten van het 
gebruik van JTF-middelen te bereiken, 
moet de Commissie – overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel – financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Met het oog op de vaststelling van 
een passend financieel kader voor het JTF 
moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend om de jaarlijkse verdeling van 
de beschikbare toewijzingen per lidstaat 
vast te stellen overeenkomstig bijlage I.

(18) Met het oog op de vaststelling van 
een passend financieel kader voor het JTF 
moeten aan de Commissie gedelegeerde 
bevoegdheden worden toegekend om de 
jaarlijkse verdeling van de beschikbare 
toewijzingen per lidstaat vast te stellen 
overeenkomstig bijlage I. .
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Amendement 30

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 gebieden die met 
ernstige sociaaleconomische en 
geografische uitdagingen worden 
geconfronteerd als gevolg van het 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie van de Unie tegen 2050.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s en 
mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te pakken”.

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s en 
mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te pakken”. De investeringen moeten 
gericht zijn op het beperken van het 
banenverlies als gevolg van de transitie, 
waarbij reconversie en het scheppen van 
nieuwe banen ondersteund worden.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen voor het JTF in het kader van De middelen voor het JTF in het kader van 
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de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
7,5 miljard EUR in prijzen van 2018.Dit 
bedrag kan al naargelang het geval 
verhoogd worden met in de begroting van 
de Unie toegewezen aanvullende middelen 
en andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 25 
000 000 000 EUR in prijzen van 2018. Het 
financiële budget voor het JTF kan 
worden verhoogd met aanvullende 
vrijwillige bijdragen van de lidstaten en 
met andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling, die externe 
toegewezen ontvangsten vormen naast de 
in artikel 21, lid 2, onder a), van het 
Financieel Reglement genoemde gevallen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

0,35 % van het in de eerste alinea vermelde 
bedrag wordt toegewezen voor technische 
bijstand op initiatief van de Commissie.

Een minimumaandeel van 0,35 % van het 
in de eerste alinea vermelde bedrag wordt 
toegewezen voor technische bijstand op 
initiatief van de Commissie, waarbij de 
mogelijkheid bestaat dat dit aandeel op 
verzoek van een lidstaat wordt verhoogd 
op grond van de specifieke kenmerken 
van het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt door middel 
van een uitvoeringshandeling een besluit 
vast tot vaststelling van de jaarlijkse 
verdeling van de middelen — met inbegrip 
van de eventuele in lid 2 bedoelde 
aanvullende middelen — per lidstaat 
volgens de in bijlage I beschreven 
methode.

3. De Commissie is bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 10 om deze 
verordening aan te vullen met een besluit 
waarin de jaarlijkse verdeling van de 
middelen, met inbegrip van de eventuele in 
lid 2 bedoelde aanvullende middelen, per 
lidstaat volgens de in bijlage I beschreven 
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methode wordt vastgesteld. 

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor lidstaten die zich nog niet aan de 
doelstelling van de Unie inzake 
klimaatneutraliteit tegen 2050 hebben 
verbonden, zal de toegang tot het JTF 
worden beperkt tot een derde van hun 
nationale toewijzing (“niet-bevroren 
deel”) en zullen de overige twee derden 
beschikbaar worden gesteld zodra zij deze 
verbintenis zijn aangegaan (“bevroren 
deel”). In dat geval moeten regio’s die 
zich verbinden tot het verwezenlijken van 
die doelstelling prioritair toegang krijgen 
tot het niet-bevroren deel van de nationale 
toewijzing.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel [21 bis] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vereisen de eventuele in lid 2 
bedoelde aanvullende middelen die aan 
het JTF in de begroting van de Unie 
worden toegewezen of uit andere 
middelen worden verstrekt, geen 
aanvullende steun uit het EFRO of het 
ESF+.

Schrappen
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Middelen van het instrument voor het 
herstel van de Europese Unie

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 2 van Verordening (EU).../... 
[ERI] bedoelde maatregelen worden in 
het kader van het JTF uitgevoerd met 30 
000 000 000  EUR in prijzen 2018 van het 
in artikel 3, lid 2, onder a), vii, van 
diezelfde verordening genoemde bedrag, 
onverminderd artikel 4, leden 3, 4 en 8 
van deze verordening.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze middelen worden beschouwd als 
andere middelen in de zin van artikel 3, 
lid 2, en vormen externe 
bestemmingsontvangsten overeenkomstig 
artikel 21, lid 5, van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad1bis. 
Zij worden in aanvulling op de totale 
middelen als bedoeld in artikel 3 
beschikbaar gesteld voor vastlegging in de 
begroting in het kader van de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
voor de jaren 2021 tot en met 2024, en wel 
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als volgt:
– 2021: 7 495 797 242 EUR; 
– 2022: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023: 7 496 371 621 EUR; 
– 2024: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
1 bis Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) 
nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) 
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en 
Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, 
blz. 1).

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt 15 295 823 EUR in 
prijzen 2018 beschikbaar gesteld voor 
administratieve uitgaven uit de in de 
eerste alinea bedoelde middelen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een minimumaandeel van 0,35 % 
van het in de eerste alinea vermelde 
bedrag wordt toegewezen voor technische 
bijstand op initiatief van de Commissie, 
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waarbij dit aandeel op verzoek van een 
lidstaat kan worden verhoogd op grond 
van de specifieke kenmerken van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De jaarlijkse verdeling van het in 
lid 1 bedoelde bedrag door de lidstaten 
wordt opgenomen in het in artikel 3, lid 3, 
bedoelde besluit van de Commissie 
overeenkomstig de in bijlage I 
vastgestelde methode.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 14, lid 3, 
van het Financieel Reglement zijn de 
vrijmakingsregels van [titel VII, 
hoofdstuk IV] van Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening] van toepassing 
op de vastleggingen in de begroting op 
basis van de in lid 1 bedoelde middelen. In 
afwijking van artikel 12, lid 4, onder c), 
van het Financieel Reglement worden 
deze middelen niet gebruikt voor een 
vervolgprogramma of -actie.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die rechtstreeks met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke doelstelling 
van het JTF verband houden en tot de 
uitvoering van de overeenkomstig artikel 7 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie bijdragen.

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die rechtstreeks met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke doelstelling 
van het JTF verband houden en tot de 
uitvoering van de overeenkomstig artikel 7 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie bijdragen. De JTF-
middelen vormen een aanvulling en 
komen niet in de plaats van activiteiten 
die in het kader van het EFRO, het ESF+ 
of andere programma’s van de Unie 
worden ondersteund.

Amendement 45

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, met name in kmo’s en 
startende ondernemingen die leiden tot het 
scheppen van fatsoenlijke en duurzame 
banen, economische diversificatie en 
reconversie;

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten;

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, de diversifiëring van 
bestaande bedrijven of in alternatieve 
duurzame economische activiteiten, onder 
meer via bedrijfsincubatoren en 
adviesdiensten;

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën;

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie, onder meer in 
onderzoeksinstellingen en aan 
universiteiten, en de bevordering van de 
overdracht en toepassing van 
geavanceerde technologieën;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) investeringen gericht op het 
bevorderen van vervoersystemen die de 
stedelijke mobiliteit verbeteren en 
verduurzamen, onder meer door 
intelligente technologische oplossingen te 
gebruiken;

Amendement 49

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, met name als de 
maatregelen aan de vraagzijde 
onvoldoende zijn voor het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone en duurzame energie, in 
de vermindering van de afhankelijkheid 
van koolstofintensieve energie en 
energiearmoede, investeringen in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
waaronder investeringen in duurzaam 
vervoer en infrastructuur, onder meer 
door elektrificatie en het gebruik van 
biobrandstoffen te bevorderen, en 
investeringen in gerichte maatregelen op 
het gebied van energie-efficiëntie en 
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hernieuwbare energie;

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen in energie-efficiëntie 
en hernieuwbare energiebronnen, met 
inbegrip van investeringen in 
stadsverwarming;

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit, waaronder 
hogesnelheidsnetwerken zoals 
glasvezelkabels voor individuele 
huishoudens in insulaire, afgelegen en 
dunbevolkte gebieden; 

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten, waarbij ervoor 
wordt gezorgd dat het beginsel dat de 
vervuiler betaalt in acht wordt genomen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) investeringen in sociale 
infrastructuur en ontwikkeling van 
openbare diensten van algemeen belang;

Amendement 54

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 van werknemers 
en werkzoekenden, met name degenen 
met een onderbenut of laag 
opleidingsniveau;

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan;

i) actief arbeidsmarkt- en 
vaardighedenbeleid met het oog op 
toekomstgerichte sectoren en 
werkgelegenheid alsook hulp voor 
werkzoekenden bij het zoeken van een 
baan;

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van werkzoekenden, 
waarbij wordt gezorgd voor gelijke 
toegang en gendergelijkheid wordt 
bevorderd.
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Daarnaast kan het JTF in alle in artikel 
107, lid 3, van het VWEU genoemde 
categorieën steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/201416;

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/201416, met 
uitzondering van ondernemingen die 
steun kunnen ontvangen voor groene 
investeringen, nieuwe technologie en 
infrastructuur die kan bijdragen tot de 
vermindering van gasemissies, tot de 
energie-efficiëntie en/of de opwekking 
van energie uit hernieuwbare bronnen;

_____________________ _______________________
16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 

16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
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verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1). verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in 
breedbandinfrastructuur in gebieden met 
ten minste twee breedbandnetwerken van 
een gelijkwaardige categorie.

e) investeringen in 
breedbandinfrastructuur in gebieden met 
ten minste twee breedbandnetwerken van 
een gelijkwaardige categorie. Deze 
uitsluiting is niet van toepassing op 
insulaire, afgelegen en dunbevolkte 
gebieden waar nieuwe individuele 
hogesnelheidsinfrastructuur is vereist om 
individuele huishoudens te bereiken.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma.

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer prioriteiten binnen een 
programma dat wordt ondersteund door 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds, of uit een of meer 
specifieke programma’s wanneer 
objectieve omstandigheden een dergelijke 
keuze rechtvaardigen.
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De programmering van JTF-middelen 
verloopt in overeenstemming met 
artikel [6] van Verordening (EU) 
.../...[nieuwe GB-verordening] en met de 
directe betrokkenheid van autoriteiten van 
beoogde gebieden van NUTS-niveau 2 of 
3, namelijk middels de toewijzing van 
middelen via regionale programma’s, 
wanneer zulke programma’s bestaan of 
uitgevoerd worden met gebruik van 
geïntegreerde territoriale instrumenten 
zoals bedoeld in de artikelen [22 tot en 
met 28[ van Verordening 
(EU).../...[nieuwe GB-verordening].

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat.

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat en met bestaande relevante 
regionale en lokale strategieën.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen. Het 
totaal van de naar de JTF-prioriteit 
overgedragen middelen van het EFRO en 
het ESF+ bedraagt ten minste anderhalf 
maal het bedrag van steun uit het JTF 
voor die prioriteit, maar niet meer dan 
driemaal dat bedrag.

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF kunnen de JTF-middelen omvatten 
die bestaan uit de volledige of gedeeltelijke 
JTF-toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen. Het 
totaal van de naar de JTF-prioriteit 
vrijwillig overgedragen middelen van het 
EFRO en het ESF+ mag de adequate 
financiering van de prioriteiten in het 
kader van het EFRO en het ESF+ niet in 
gevaar brengen. De overgedragen 
bijdragen bedragen niet meer dan 20 % 
van de oorspronkelijk aan een lidstaat 
voor het EFRO en het ESF+ toegewezen 
middelen en bedragen niet meer dan 60 % 
van het bedrag van steun uit de JTF- 
prioriteit.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de 
economische en sociale effecten van de 
transitie, met name wat betreft het 
verwachte banenverlies bij de productie 
en het gebruik van fossiele brandstoffen 

1. De lidstaten stellen, met volledige 
inachtneming van het 
partnerschapsbeginsel, samen met alle 
betrokken autoriteiten en sociale partners, 
met name op lokaal en regionaal niveau, 
van de betreffende gebieden 
overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU).../... [nieuwe GB-
verordening] volgens het model in 
bijlage II een of meer territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie op voor 
een of meer getroffen gebieden, die deel 
kunnen uitmaken van of overeenkomen 
met hogere niveaus zoals niveau 3 van de 
bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van 
het Europees Parlement en de Raad, 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
868/2014 van de Commissie17, 
vastgestelde gemeenschappelĳke 
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en de transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (“regio’s van NUTS-
niveau 3”) of delen daarvan.  Het betreft 
gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische, arbeidsmarkt- en 
sociale effecten van de transitie, met name 
wat betreft het verwachte banenverlies bij 
de productie en het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit. Objectieve en 
transparante criteria worden gebruikt om 
de beoogde gebieden aan te wijzen en de 
onderlinge verdeling van middelen vast te 
stellen. Indien een lidstaat daarom 
verzoekt, verleent de Commissie 
technische bijstand bij het uitwerken van 
de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie.

_________________ _________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden, met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten alsmede de 
positieve neveneffecten, met name op het 
gebied van gezondheid en welzijn, van de 
transitie naar een volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, uiterst 
hulpbronnen- en energie-efficiënte en 
klimaatneutrale economie, waarbij het 
potentiële aantal getroffen banen en 
banenverlies alsmede de potentiële creatie 
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gebieden; van banen, de ontwikkelingsbehoeften en 
de tegen 2030 te verwezenlijken 
doelstellingen worden vastgesteld met 
betrekking tot de transformatie of de 
stopzetting van broeikasgasintensieve 
activiteiten in die gebieden;

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de uitdagingen en 
kansen op sociaal, economisch en 
milieugebied van de transitie naar een 
volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie, met een 
gedetailleerde lijst van de geplande acties;

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) synergie en complementariteit met 
andere programma’s van de Unie en pijlers 
van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie om in de 
vastgestelde ontwikkelingsbehoeften te 
voorzien.

j) synergie en complementariteit met 
andere programma’s van de Unie en pijlers 
van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en, in voorkomend 
geval, het moderniseringsfonds om in de 
vastgestelde ontwikkelingsbehoeften van 
het in het plan beoogde gebied te 
voorzien.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], alsmede de 
belanghebbenden op het geografische 
niveau van de getroffen gebieden als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, volgens 
een bottom-upbenadering.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
 Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de betreffende strategieën voor 
slimme specialisatie, de nationale energie- 
en klimaatplannen en de Europese pijler 
van sociale rechten.

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de betreffende strategieën voor 
slimme specialisatie, waarin bij voorkeur 
het kader van prioriteiten en 
uitvoeringsprocessen is vastgesteld, de 
nationale energie- en klimaatplannen en de 
Europese pijler van sociale rechten alsook 
bestaande regionale en lokale strategieën.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening].

2. De in artikel 3, lid 3, en artikel 8, 
lid 4, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van [de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening].
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 3, lid 3, en artikel 8, lid 4, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikelen 8, 
lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, 
en artikel 8, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.
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Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 2 miljard 
EUR ontvangt. De bedragen boven 
2 miljard EUR per lidstaat worden in 
verhouding met de aan alle andere lidstaten 
toegewezen bedragen herverdeeld. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
dienovereenkomstig herberekend;

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 20 % van 
de totale JTF-toewijzingen ontvangt. 
Bedragen boven de drempel van 20 % 
worden in verhouding met de aan alle 
andere lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) twee derden van de nationale 
toewijzing is afhankelijk van de 
bekrachtiging door de lidstaat van de EU-
doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 
2050 en de verbintenis van de lidstaat 
daartoe. Dit bedrag wordt in reserve 
gehouden totdat de betrokken lidstaat deze 
verbintenis aanvaardt. In dat geval 
krijgen de regio’s van de betrokken 
lidstaat die het verwezenlijken van de EU-
doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 
2050 bekrachtigen en zich daartoe 
verbinden, geprivilegieerde toegang tot de 
middelen.
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24.6.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapporteur voor advies: Henrike Hahn

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op groene 
doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs, met name de 
doelstelling om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5 °C boven 
pre-industriële niveaus, de Europese pijler 
van sociale rechten en de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties uit te voeren door de 
EU‑financiering op groene en sociale 
doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
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rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische 
en sociale kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om in te gaan op de 
uitdagingen en kansen op economisch, 
sociaal en regionaal gebied en op het stuk 
van energiezekerheid en duurzaamheid en 
betaalbaarheid van energie, van de 
transitie, uiterlijk tegen 2050, naar een 
duurzame, klimaatneutrale en 
klimaatbestendige, hulpbronnenefficiënte 
en volledig circulaire economie, waar 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en ernaar wordt gestreefd om 
andere schadelijke gevolgen voor de 
menselijke gezondheid en het milieu, 
onder meer door de aantasting van 
biodiversiteit en ecosystemen, de 
overconsumptie van hulpbronnen en 
chemische of luchtverontreiniging en 
afval, te voorkomen.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 van 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 van 14.1.2020.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 

(2) De transitie naar een duurzame, 
klimaatneutrale en klimaatbestendige, 
hulpbronnenefficiënte en volledig 
circulaire economie, uiterlijk tegen 2050, 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie en vergt 
aanzienlijke nieuwe investeringen, met 
name in nieuwe en innovatieve 
technologieën. Op 12 december 2019 heeft 
de Europese Raad zijn goedkeuring 
gehecht aan de nieuwe Green Deal en 
de doelstelling om tegen 2050 een 
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termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal en economisch 
effect op regio’s die sterk afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen — vooral 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie 
— of broeikasgasintensieve industrieën. 
Een dergelijke situatie brengt niet alleen 
het risico mee dat de transitie in de Unie 
op het gebied van klimaatactie niet overal 
even snel verloopt, maar ook dat de 
verschillen tussen de regio’s toenemen, 
waardoor de doelstellingen van sociale, 
economische en territoriale cohesie in het 
gedrang komen.

klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Op 
17 april 2020 benadrukte het Europees 
Parlement voorts dat de doelstelling van 
klimaatneutraliteit de basis moet vormen 
van de beleidsrespons in de strijd tegen de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen 
daarvan, en dat de Green Deal-strategie 
de kern moet vormen van het herstel en de 
wederopbouw van de Europese economie. 
Hoewel de strijd tegen de 
klimaatverandering en de achteruitgang 
van het milieu op lange termijn iedereen 
ten goede zal komen en op middellange 
termijn iedereen kansen en uitdagingen 
biedt, starten de regio’s en de lidstaten hun 
transitie niet allemaal vanaf hetzelfde 
beginpunt en beschikken ze niet allemaal 
over dezelfde capaciteit om maatregelen te 
nemen. Sommige zijn verder gevorderd 
dan andere en de transitie heeft een groter 
sociaal en economisch effect op regio’s die 
momenteel sterk afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen, 
broeikasgasintensieve industrieën of de 
vervaardiging van met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit onverenigbare 
producten. Een dergelijke situatie brengt 
niet alleen de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie in gevaar, maar 
kan er ook toe leiden dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen. 
De lidstaten moeten de nodige middelen 
krijgen om de EU-doelstelling van 
koolstofneutraliteit te realiseren en om te 
voorkomen dat regio’s achterblijven.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De transitie kan alleen slagen als ze (3) De transitie kan alleen slagen als ze 



RR\1210220NL.docx 85/355 PE648.609v04-00

NL

eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

eerlijk en sociaal inclusief is en bijdraagt 
tot het scheppen van fatsoenlijke, 
degelijke banen, het uitbannen van 
armoede en de duurzame ontwikkeling 
van de Unie om aldus werkloosheid, 
sociale marginalisering en economische 
neergang in de meest kwetsbare gebieden 
tegen te gaan, rekening houdend met de 
uitdagingen op het gebied van 
energiezekerheid en de duurzaamheid en 
betaalbaarheid van energie. Daarom 
moeten zowel de Unie als de lidstaten 
vanaf het begin rekening houden met de 
economische, ecologische, sociale en 
regionale gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om de noodzakelijke 
structurele veranderingen te faciliteren en 
negatieve gevolgen voor de getroffen 
werknemers en andere belanghebbenden 
die door de transitie worden getroffen te 
verzachten. De begroting van de Unie moet 
daarbij een belangrijke rol spelen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De transitie zal naar verwachting 
zorgen voor 1 à 2 miljoen extra banen in 
de EU tegen 2030, in aanvulling op de 
12 miljoen nieuwe banen die reeds 
verwacht zijn. Volgens de ramingen van 
de Commissie1 bis kunnen in de 
steenkoolregio’s, waar meer dan 200 000 
banen rechtstreeks afhankelijk zijn van de 
steenkoolsector, tegen 2030 tot 315 000 
banen worden gecreëerd door 
technologieën voor schone energie in te 
voeren, een aantal dat tegen 2050 zou 
kunnen toenemen tot meer dan 460 000 
banen. Steenkoolregio’s alleen zouden 
kunnen zorgen voor 60 % van de beoogde 
uitrol van technologieën voor schone 
energie die nodig is om de ambitieuze 
doelstelling van koolstofneutraliteit te 
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bereiken. Bovendien is de ontwikkeling 
van schone energieprojecten in 
steenkoolregio’s gebaat bij de 
beschikbaarheid van infrastructuur en 
grond, de aanwezigheid van reeds 
opgeleid personeel met vaardigheden op 
het gebied van elektriciteit en mechanica 
die hen bijzonder geschikt maken voor 
re-integratie in de sector hernieuwbare 
energie, en het reeds aanwezige 
industriële erfgoed.
__________________
1 bis Europese Commissie, 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek, Clean energy technologies in 
coal regions: opportunities for jobs and 
growth, 2020, 
https://op.europa.eu/nl/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale en 
economische gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie niet worden beschouwd als een 
op zichzelf staand 
financieringsinstrument, maar moet het 
de andere acties aanvullen in het kader van 
het volgende meerjarig financieel kader 
voor de periode 2021-2027, met name 
rekening houdend met 
sociaaleconomische en milieueffecten op 
werknemers en gemeenschappen die het 
hardst worden getroffen door de transitie 
van de huidige afhankelijkheid van 
steenkool en koolstof. Het mechanisme 
moet de sociale, economische en regionale 
gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie en de 
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verwezenlijking van de andere 
milieudoelstellingen van de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen en door bij te dragen 
aan een robuuste en duurzame economie, 
met banen die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen en positieve 
gevolgen voor de volksgezondheid.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid te verzachten. 
Dit komt tot uiting in de specifieke 
doelstelling van het JTF, die op hetzelfde 
niveau is vastgesteld en samen met de in 
artikel [4] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. Het 
JTF moet gericht zijn op het ontwikkelen 
van synergieën en complementariteit met 
de andere pijlers van het mechanisme 
voor een rechtvaardige transitie om 
ervoor te zorgen dat alle drie de pijlers 
dezelfde doelstellingen nastreven en mag 
investeringen van de particuliere sector 
die via het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie zullen worden 
bevorderd niet verdringen. Het moet de 
overkoepelende doelstellingen van de 
Europese Green Deal ondersteunen en in 
overeenstemming zijn met het kader voor 
duurzame activiteit zoals vastgesteld in 
Verordening (EU) .../... 
[taxonomieverordening], om de klimaat- 
en milieu-uitdagingen aan te pakken en 
er tegelijkertijd voor te zorgen dat 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten. 
Doel van het JTF is de uitdagingen en 
kansen van de klimaattransitie aan te 
pakken door gericht te investeren in de 
getroffen regio’s, met bijzondere aandacht 
voor duurzame economische activiteiten, 
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door te zorgen voor de introductie van 
nieuwe, innovatieve en duurzame 
projecten, en door steun te verlenen aan de 
meest getroffen gebieden, werknemers en 
lokale gemeenschappen, teneinde hun 
industriële en economische structuur aan 
te passen en tegelijkertijd het 
concurrentievermogen op de lange 
termijn van de regio’s, alsook de sociale 
en economische cohesie te verbeteren. 
Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties de transitie 
rechtstreeks faciliteren en bevorderen door 
de diversificatie en de modernisering van 
de lokale economie te financieren en door 
het scheppen van nieuwe arbeidskansen 
in toekomstgerichte sectoren mogelijk te 
maken, onder meer ook door vroegtijdige 
raadpleging van alle belanghebbenden. 
Dit komt tot uiting in de specifieke 
doelstelling van het JTF, die op hetzelfde 
niveau is vastgesteld en samen met de in 
artikel [4] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld. 
Begunstigden van JTF-middelen moeten 
voldoen aan de in het Verdrag vastgelegde 
fundamentele waarden van de Unie.

Amendement 7

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 

(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, de Europese 
pijler van sociale rechten en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
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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.

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 ten minste 25 % 
van de begrotingsuitgaven van de Unie 
voor klimaatdoelstellingen te halen. De 
door de lidstaten vrijwillig uit het EFRO 
en het ESF+ overgedragen middelen, 
volgens de in de nationale plannen voor 
een rechtvaardige transitie op regionaal 
en lokaal niveau vastgestelde 
ontwikkelingsbehoeften, zullen ten volle 
bijdragen tot het halen van dit streefcijfer.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen.

(7) De middelen uit het JTF moeten 
toereikend en in overeenstemming zijn 
met de ambitieuze doelstellingen ervan en 
moeten de beschikbare middelen uit 
hoofde van het cohesiebeleid aanvullen, 
maar zij mogen dergelijke investeringen 
in geen geval vervangen en mogen niet 
leiden tot bezuinigingen in of verplichte 
overdrachten uit andere fondsen van de 
Unie die onder Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening] vallen. Op basis 
van de richtsnoeren van de Europese 
Investeringsbank dient financiering te 
worden toegestaan voor maximaal 75 % 
van de veronderstelde kosten van een door 
het JTF gesteund project, of meer indien 
sprake is van een ernstige economische 
neergang.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het Fonds moet worden 
gefinancierd via een versterkt MFK 
2021-2027 en, na een voorafgaande 
effectbeoordeling, door aanvullende, 
nieuwe middelen die afkomstig kunnen 
zijn van nieuwe eigen middelen van de 
Unie, zoals onder meer belastingen op 
ondernemingen, digitale en financiële 
middelen, plastic of koolstof, en 
inkomsten uit regelingen voor 
emissiehandel.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

(8) De transitie naar een duurzame en 
klimaatneutrale economie is zowel een 
uitdaging als een enorme kans voor alle 
lidstaten om toekomstige crises beter het 
hoofd te kunnen bieden en economische 
en sociale welvaart te verzekeren binnen 
de grenzen van onze planeet. De transitie 
zal bijzonder lastig zijn voor lidstaten die 
sterk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen, broeikasgasintensieve 
industriële activiteiten of de vervaardiging 
van met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit onverenigbare 
producten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen 
beschikken.Geen enkele regio en geen 
enkele burger mag aan zijn lot 
overgelaten worden. Het JTF moet daarom 
alle lidstaten ten goede komen, maar de 
verdeling van de financiële middelen van 
het JTF moet de behoeften en de capaciteit 
van de lidstaten weerspiegelen om de 
nodige investeringen te financieren om de 
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transitie naar klimaatneutraliteit en een 
duurzaam Europa mogelijk te maken, te 
faciliteren en te bespoedigen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om een passend financieel kader 
voor het JTF vast te stellen moet de 
Commissie de jaarlijkse verdeling van de 
beschikbare toewijzingen per lidstaat in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” vaststellen op 
basis van objectieve criteria.

(9) Om een passend financieel kader 
voor het JTF vast te stellen moet de 
Commissie de jaarlijkse verdeling van de 
beschikbare toewijzingen per lidstaat in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” vaststellen op 
basis van objectieve criteria. De 
Commissie moet ook alle relevante 
statistieken en informatie publiceren om 
de verdeelsleutel tussen de lidstaten beter 
te begrijpen en te evalueren.

Amendement 12

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 

(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 
milieudoelstellingen en -prioriteiten van 
de Unie en moeten in overeenstemming 
zijn met het kader voor duurzame 
activiteit zoals vastgesteld in Verordening 
(EU) .../... [taxonomieverordening]. 
De lijst van investeringen moet de 
investeringen prioriteren die mensen, 
werknemers, gemeenschappen en lokale 
economieën ondersteunen en duurzaam 
zijn op de middellange en lange termijn, 
volledig in overeenstemming met alle 
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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 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.

doelstellingen van de Green Deal, de 
Overeenkomst van Parijs en de Europese 
pijler van sociale rechten. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een duurzame, 
klimaatneutrale en klimaatbestendige, 
hulpbronnenefficiënte en volledig 
circulaire economie, zonder andere 
milieudoelstellingen van de Unie in het 
gedrang te brengen, en moeten de 
doelstelling ondersteunen van het 
herstellen van het concurrentievermogen 
van de getroffen regio’s op de lange 
termijn. Voor krimpende sectoren, zoals de 
energieproductie op basis van fossiele 
brandstoffen 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, terwijl met de relevante 
belanghebbenden wordt samengewerkt 
om tot een evenwichtig doch ambitieus 
tijdschema voor zulke acties te komen. 
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 uiterlijk tegen 2050 — 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 transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
mogelijk maken en faciliteren en tot een 
dergelijke economie bijdragen.

__________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
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strategic long-term vision for a 
prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy”, 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.

Amendement 13

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) Het veiligstellen van kansen op 
duurzame werkgelegenheid voor 
werknemers en gebieden die door de 
klimaattransitie zijn getroffen, is een 
fundamentele doelstelling van het JTF. 
Ter bescherming van de burgers en 
werknemers die het meest kwetsbaar voor 
de klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de 
beroepsopleiding, de ontwikkeling van 
nieuwe vaardigheden en de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
en werkzoekenden — om hen te helpen 
hun vaardigheden aan te passen en 
nieuwe duurzame arbeidskansen te 
benutten — maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen, rekening houdend met de 
noodzaak om aan iedereen gelijke kansen 
te bieden en in alle sectoren een 
genderevenwicht te bereiken.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De COVID-19-pandemie 
en de gezondheids- en economische 
gevolgen daarvan hebben een impact 
gehad op de Unie en op de prioriteiten 
van de Commissie. De COVID-19-crisis 
heeft ook laten zien dat de ecosystemen en 
onze economie verweven zijn en dat het 
economische systeem van de Unie sterk 
afhankelijk is van lange 
toeleveringsketens. Dit heeft het belang 
van het JTF versterkt, alsook de noodzaak 
om voldoende middelen uit te trekken om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen 
van de transitie naar een duurzame en 
volledig circulaire economie en om de 
economische veerkracht van de Unie te 
versterken, vooral in de meest getroffen 
regio’s. De toewijzingen uit het JTF en uit 
de cohesiefondsen moeten een toename 
van de verschillen tussen de EU-lidstaten 
na de COVID-19-crisis voorkomen. In 
haar gewijzigde voorstel betreffende het 
JTF stelt de Commissie voor de omvang 
van het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie te verhogen tot meer dan 
40 miljard EUR.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) De lidstaten en de 
Commissie moeten ervoor zorgen dat 
de uitvoering van de door het JTF 
gefinancierde prioriteiten bijdraagt tot 
de eerbiediging en bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 VWEU. De 
gendergelijkheidsdoelstellingen en de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen moeten tijdig en op consistente 
wijze worden verzekerd in alle dimensies 
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en in alle fasen van de voorbereiding, 
monitoring, uitvoering en evaluatie van 
de operationele programma’s.

Amendement 16

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 
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 

(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, met bijzondere 
aandacht voor 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. Voor andere 
ondernemingen dan kmo’s mogen 
duurzame en 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. Er moet een 
mechanisme voor 
duurzaamheidsscreening worden 
ingevoerd om te bepalen of zij schadelijke 
milieu-, klimaat- of sociale gevolgen 
hebben. Investeringen in bestaande 
industriële installaties, met inbegrip van 
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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.

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. Om de integriteit van de interne 
markt en het cohesiebeleid te beschermen 
en concurrentieverstoring tussen 
ondernemingen te voorkomen, 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. 
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.

__________________ __________________
13 bis Verordening (EU) 2019/2088 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 november 2019 betreffende 
informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de 
financiëledienstensector (PB L 317 van 
9.12.2019, blz. 1). 

14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 

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

handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis)  Om ervoor te zorgen dat 
het Fonds niet wordt gebruikt om te 
betalen voor het herstel van milieuschade 
die onder de milieuaansprakelijkheid van 
een onderneming valt, mag steun voor 
investeringen in verband met de 
regeneratie, herbestemming en 
decontaminatie van sites en voor het 
herstel van bodem en ecosystemen 
uitsluitend worden toegestaan wanneer 
geen enkele onderneming juridisch 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de 
financiering van dergelijke maatregelen, 
overeenkomstig het in artikel 191 VWEU 
verankerde beginsel “de vervuiler 
betaalt”.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 

(13) Met het oog op flexibiliteit en 
samenhang bij de programmering van de 
JTF-middelen in het kader van de 
doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
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Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] moeten de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.

Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] kunnen de JTF-middelen op 
vrijwillige basis worden versterkt met 
aanvullende financiering uit het EFRO en 
het ESF+. De respectieve bedragen die uit 
het EFRO en het ESF+ worden 
overgedragen, moeten consistent zijn met 
het soort concrete acties dat in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie wordt beschreven. Het JTF moet 
zo spoedig mogelijk in werking worden 
gesteld om regio’s die de transitie 
doormaken te ondersteunen, met name in 
de context van de COVID-19-crisis. De 
Commissie moet erop toezien dat de 
betreffende administratieve processen 
soepel verlopen.

Amendement 19

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 

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van en 
meetbaar zijn aan de hand van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied, 
gebaseerd op streefdoelen alsmede output- 
en resultaatindicatoren en doeltreffende 
monitoring om een klimaatneutrale 
economie tot stand te brengen. In dat 
verband moeten de lidstaten, samen met 
de regionale en lokale autoriteiten en in 
nauwe samenwerking op lokaal en 
regionaal niveau met de betrokken 
belanghebbenden, economische en sociale 
partners, vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, 
deskundigen, opleidings- en 
onderzoeksinstellingen, werkgevers, onder 
meer in getroffen industriële sectoren, 
groepen van werknemers en 
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getroffen sectoren. gemeenschapsorganisaties, 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. Om een doeltreffende 
en inclusieve rechtvaardige 
overgangsstrategie te verzekeren, moeten 
alle relevante belanghebbenden en 
partners volledig worden betrokken bij 
alle fasen van de voorbereiding, 
ontwikkeling, tenuitvoerlegging en 
evaluatie van de JTF-programma’s en 
moeten zij in de beste omstandigheden 
worden geplaatst om op doeltreffende 
wijze deel te nemen aan de selectie en 
uitvoering van de gefinancierde projecten 
en concrete acties. 

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om uiterlijk 
tegen 2050 tot een klimaatneutrale 
economie te komen, met name wat betreft 
de omschakeling of sluiting van installaties 
die met de productie van fossiele 
brandstoffen of met andere 
broeikasgasintensieve activiteiten of de 
productie van industriële producten die 
zijn getroffen door de transitie verband 
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niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

houden, terwijl de getroffen werknemers 
worden beschermd en de 
werkgelegenheidskansen in de getroffen 
gebieden worden uitgebreid om sociale 
uitsluiting te voorkomen. Die gebieden 
moeten nauwkeurig worden gedefinieerd 
en overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen, behoeften en 
mogelijkheden van die gebieden 
gedetailleerd worden beschreven en het 
soort concrete acties worden vermeld die 
nodig zijn voor de coherente ontwikkeling 
van klimaatbestendige economische 
activiteiten die ook consistent zijn met de 
transitie naar klimaatneutraliteit en de 
doelstellingen van de Green Deal, de 
Overeenkomst van Parijs en de Europese 
pijler van sociale rechten. Alleen 
investeringen die met de transitieplannen 
stroken en die niet tot lock-ineffecten of 
gestrande activa leiden, mogen financiële 
steun van het JTF krijgen. De territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
moeten deel uitmaken van de door de 
Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De doelstellingen van deze 
verordening — namelijk steun verlenen 
aan gebieden die een economische en 
sociale transformatie ondergaan bij de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de achterstand van de minst 

(19) De doelstellingen van deze 
verordening – namelijk steun verlenen aan 
gebieden die een economische en sociale 
transformatie ondergaan bij de transitie, 
uiterlijk tegen 2050, naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie – 
kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelings- en 
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begunstigde gebieden, alsook de beperking 
van de financiële middelen van de lidstaten 
en gebieden, en anderzijds de noodzaak 
van een coherent uitvoeringskader dat 
verschillende fondsen van de Unie onder 
gedeeld beheer bestrijkt. Aangezien deze 
doelstellingen beter op het niveau van de 
Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Unie maatregelen nemen overeenkomstig 
het in artikel 5 van het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

werkgelegenheidsniveaus van de 
verschillende gebieden en de achterstand 
van de minst begunstigde gebieden, alsook 
de beperking van de financiële middelen 
van de lidstaten en gebieden, en anderzijds 
de noodzaak van een coherent 
uitvoeringskader dat verschillende fondsen 
van de Unie onder gedeeld beheer bestrijkt. 
Aangezien deze doelstellingen beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
nemen overeenkomstig het in artikel 5 van 
het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement 22

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 burgers, 
economische activiteiten en gebieden 
die met ernstige uitdagingen worden 
geconfronteerd op het gebied van 
energiezekerheid en de duurzaamheid 
en betaalbaarheid van energie in het 
transitieproces naar een rechtvaardige 
en duurzame, klimaatneutrale en 
klimaatbestendige, hulpbronnenefficiënte 
en volledig circulaire economie van de 
Unie, uiterlijk tegen 20501 bis . Het JTF zal 
het concurrentievermogen op de lange 
termijn en de sociale en regionale cohesie 
van deze gebieden ondersteunen.
____________
1 bis Het woord “uiterlijk” moet worden 
toegevoegd telkens het jaar 2050 wordt 
vermeld (in de gehele tekst).
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij deze verordening worden de 
specifieke doelstelling van het JTF, het 
geografisch bereik en de middelen ervan, 
het toepassingsgebied van de steun ervan 
met betrekking tot de in [artikel 4, lid 2, 
onder a),] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
en specifieke bepalingen voor de 
programmering en de voor de monitoring 
noodzakelijke indicatoren vastgesteld.

2. Bij deze verordening worden de 
specifieke doelstelling van het JTF, het 
geografisch bereik en de middelen ervan, 
het toepassingsgebied van de steun ervan 
met betrekking tot de in [artikel 4, lid 2, 
onder a),] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
en specifieke bepalingen voor de 
programmering, transparante criteria, 
evenals de voor de monitoring 
noodzakelijke duurzaamheidsindicatoren 
vastgesteld.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s 
en mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te pakken”.

Overeenkomstig de in artikel [4, lid 1,] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen draagt het JTF bij tot 
de specifieke doelstelling regio’s, 
gemeenten, marktdeelnemers, 
werknemers en andere mensen in staat te 
stellen de sociale, economische, regionale 
en milieueffecten van de transitie naar een 
duurzame klimaatneutrale economie aan te 
pakken, samen met de Europese pijler van 
sociale rechten, de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties en de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten.

1. Het JTF ondersteunt een 
rechtvaardige transitie voor iedereen en 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en duurzame groei” in 
alle lidstaten, vooral ook in regio’s die 
sterk afhankelijk zijn van de winning en 
verbranding van steenkool en bruinkool, 
die onder de artikelen 1 en 2 vallen. 

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
7,5 miljard EUR in prijzen van 2018. Dit 
bedrag kan al naargelang het geval 
verhoogd worden met in de begroting van 
de Unie toegewezen aanvullende middelen 
en andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

De nieuwe middelen voor het JTF in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen ten 
minste 40 miljard EUR in prijzen van 
2018. Deze middelen worden niet 
overgedragen uit de toewijzingen voor de 
fondsen die onder Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening] vallen, met 
name het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO), het Europees 
Sociaal Fonds (ESF+) of het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo). 
Afhankelijk van een voorafgaande 
effectbeoordeling wordt het JTF voor 
zover mogelijk verhoogd met in de 
begroting van de Unie toegewezen 
aanvullende eigen middelen, met inbegrip 
van mogelijke nieuwe belastingen, en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de programmering en de 
daaropvolgende opvoering op de begroting 
van de Unie wordt het in de eerste alinea 
vermelde bedrag met 2 % per jaar 
geïndexeerd.

Voor de programmering en de 
daaropvolgende opvoering op de begroting 
van de Unie wordt het in de eerste alinea 
vermelde bedrag jaarlijks geïndexeerd op 
basis van de inflatie in de Unie.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt door middel 
van een uitvoeringshandeling een besluit 
vast tot vaststelling van de jaarlijkse 
verdeling van de middelen — met inbegrip 
van de eventuele in lid 2 bedoelde 
aanvullende middelen — per lidstaat 
volgens de in bijlage I beschreven 
methode.

3. De Commissie stelt door middel 
van een gedelegeerde handeling een 
besluit vast tot vaststelling van de jaarlijkse 
verdeling van de middelen – met inbegrip 
van de eventuele in lid 2 bedoelde 
aanvullende middelen – per lidstaat 
volgens de in bijlage I beschreven 
methode.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die rechtstreeks met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke doelstelling 
van het JTF verband houden en tot de 
uitvoering van de overeenkomstig artikel 7 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie bijdragen.

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die rechtstreeks met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke doelstelling 
van het JTF verband houden en tot de 
uitvoering van de overeenkomstig artikel 7 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie bijdragen. 
Begunstigden van JTF-middelen moeten 
voldoen aan de in het Verdrag vastgelegde 
fundamentele waarden van de Unie.
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Amendement 30

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 kmo’s, met inbegrip van 
startende en doorgroeiende 
ondernemingen, micro-ondernemingen en 
ondernemers, sociale ondernemingen, 
regionale en lokale overheidsbedrijven en 
coöperaties;

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten;

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven en in de uitbreiding van 
bestaande bedrijven die inzetten op de 
bevordering van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen of via 
lokale en regionale bedrijfsincubatoren, 
colocatiefaciliteiten en adviesdiensten die 
relevant zijn voor de klimaattransitie;

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën;

c) duurzame investeringen in 
onderzoek en innovatie, onder meer via 
universiteiten en onderzoeksinstellingen, 
en de bevordering van de overdracht en 
aanpassing van geavanceerde marktrijpe 
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technologieën;

Amendement 33

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 sociale infrastructuur voor 
betaalbare en duurzame energie, 
investeringen in de vermindering van 
energiearmoede en luchtverontreiniging, 
investeringen in de vermindering van 
broeikasgasemissies (inclusief 
investeringen in duurzame mobiliteit en 
het koolstofvrij maken van de 
vervoerssector), energie-efficiëntie 
(inclusief de decarbonisatie van 
gebouwen), infrastructuur om elektrische 
voertuigen op te laden en hernieuwbare 
energie (inclusief investeringen in 
stadsverwarming en 
opslagtechnologieën), energienetwerken 
zoals slimme netten en supernetten en 
investeringen in de grensoverschrijdende 
koppeling van elektriciteitsnetten;

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit, met name in 
afgelegen en landelijke gebieden;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone en slimme mobiliteit, 
inclusief investeringen in 
spoorwegconnectiviteit, die bijdraagt tot 
de vermindering van broeikasgasemissies 
en tot de diversificatie van 
mobiliteitsoplossingen;

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;

f) investeringen in de regeneratie, 
herbestemming en decontaminatie van 
sites en brownfieldterreinen en 
-installaties, bodemherstel en herstel van 
ecosystemen, onder meer zodat koolstof 
kan worden opgeslagen, en 
herbestemmingsprojecten, met 
uitzondering van preventieve en 
herstelmaatregelen die krachtens het 
nationale en het Unierecht inzake 
milieuaansprakelijkheid moeten worden 
uitgevoerd overeenkomstig het in artikel 
191 VWEU verankerde beginsel “de 
vervuiler betaalt”;

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringen in de bevordering van de 
circulaire economie, onder meer door het 
voorkomen en verminderen van afval, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling;

g) investeringen in het behoud en de 
bescherming en het herstel van de 
biodiversiteit en de natuurlijke habitats, 
onder meer door investeringen in groen 
toerisme in de transitieregio;
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Amendement 38

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) beroepsopleiding, bijscholing, 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
omscholing van werknemers en 
werkzoekenden, met inbegrip van 
begeleiding, met de nadruk op 
gendergelijkheid, om ervoor te zorgen dat 
zij kunnen profiteren van mogelijkheden 
voor hoogwaardige banen op de lange 
termijn in toekomstgerichte sectoren die 
rechtstreeks bijdragen tot een duurzame 
klimaatneutrale economie, of in de 
zorgsector en essentiële openbare 
sectoren;

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden, met bijzondere aandacht 
voor gendergelijkheid;

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) andere specifieke activiteiten, zoals 
overeengekomen door de relevante lokale 
en regionale overheden van het betrokken 
gebied, de lidstaat en de Commissie, die 
overeenstemmen met de lokale 
ontwikkelingsstrategieën en bijdragen aan 
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de transitie naar een emissieneutrale 
EU-economie uiterlijk tegen 2050;

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) technische bijstand. k) technische bijstand en 
adviesdiensten, onder meer voor het 
opstellen van ondersteunende en 
achtergronddocumentatie en -analyses 
voor investeringen en voor lokale en 
nationale starterscentra en incubatoren 
die financiers en initiatiefnemers van 
projecten samenbrengen.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU en overeenkomstig de 
staatssteunregels die zijn vastgesteld in de 
artikelen 107 en 108 VWEU, steun 
verlenen voor productieve investeringen in 
andere ondernemingen dan kmo’s, op 
voorwaarde dat:

(i) dergelijke investeringen onderworpen 
zijn aan een duurzaamheidsscreening om 
te bepalen of zij schadelijke milieu-, 
klimaat- of sociale gevolgen hebben; 
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daartoe verstrekken de ondernemingen 
betrouwbare informatie op basis van door 
de Commissie te ontwikkelen modellen;
(ii) dergelijke investeringen door de 
regio’s in transitie als essentieel zijn 
aangemerkt en zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie op basis van de 
krachtens artikel 7, lid 2, onder h) en i), 
vereiste informatie en noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van het territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie op basis van de 
krachtens artikel 7, lid 2, onder i), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie op basis van de 
krachtens artikel 7, lid 2, onder i), vereiste 
informatie en voldoen aan de andere 
voorwaarden uit de tweede alinea van dit 
lid. Dergelijke investeringen komen alleen 
in aanmerking als ze noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van het territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het JTF moet als doel hebben 
investeringen voor de klimaattransitie te 
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ondersteunen die op de middellange tot 
lange termijn levensvatbaar zijn. De 
levensvatbaarheid van investeringen 
wordt constant door de Commissie en 
de betrokken lidstaten gemonitord in 
overeenstemming met de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
zoals bedoeld in artikel 7.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

a) de ontmanteling, het onderhoud of 
de bouw van kerncentrales, alsook het 
beheer of de opslag van kernafval;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/201416;

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/201416 van de 
Commissie, mits deze ondernemingen niet 
levensvatbaar zijn op de middellange tot 
lange termijn, onverminderd de mogelijke 
steun aan ondernemingen in het kader 
van de communautaire kaderregeling 
voor reddings- en herstructureringssteun 
aan ondernemingen in moeilijkheden en 
de tijdelijke kaderregeling van de 
Commissie inzake staatssteun ter 
ondersteuning van de economie vanwege 
de huidige COVID-19-uitbraak, ingeval 
deze kaderregeling wordt verlengd na 
2020;

__________________ __________________
16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 

16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
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bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen;

d) investeringen die direct of indirect 
verband houden met de productie, de 
verwerking, de distributie, de opslag, 
het transport, de transmissie of de 
verbranding van fossiele brandstoffen, 
met uitzondering van schone waterstof-, 
biogas- en biomassa-compatibele 
investeringen, binnen de grenzen van 
duurzame beschikbaarheid, in regio’s die 
sterk afhankelijk zijn van de winning en 
verbranding van steenkool en bruinkool, 
op voorwaarde dat deze investeringen:
(i) bijdragen tot de doelstelling van de 
Unie inzake klimaatneutraliteit voor 2050 
door de vervanging van steenkool, 
bruinkool, turf of olieschalie te 
versnellen, zonder de uitbreiding van 
hernieuwbare energiebronnen te 
beperken;
(ii) door de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat naar behoren worden 
gerechtvaardigd in haar territoriaal plan 
voor een rechtvaardige transitie; en
(iii) in overeenstemming zijn met het 
recht van de Unie, de nationale energie- 
en klimaatplannen en het beginsel van 
energie-efficiëntie, en een 
overgangskarakter hebben;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in 
breedbandinfrastructuur in gebieden met 
ten minste twee breedbandnetwerken van 
een gelijkwaardige categorie.

e) de kosten van maatregelen voor 
het voorkomen of herstellen van 
milieuschade die onder de 
milieuaansprakelijkheid van de 
vervuilende onderneming vallen, inclusief 
de schoonmaak, de decontaminatie en het 
herstel van sites, overeenkomstig het in 
artikel 191 VWEU verankerde beginsel 
“de vervuiler betaalt”;

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) alle soorten consumptieve 
uitgaven;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) investeringen door bedrijven die 
op de EU-lijst van niet-coöperatieve 
jurisdicties voor belastingdoeleinden 
staan;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) activiteiten of investeringen 
die een groter risico lopen om niet 
levensvatbaar te zijn en afhankelijk te zijn 
van subsidies voor exploitatie na de 
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aanvankelijke opschaling;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quinquies) andere investeringen die 
onverenigbaar zijn met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit of die tot lock-
ineffecten leiden.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma.

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden of economische 
activiteiten zich bevinden, op basis van de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie die overeenkomstig artikel 7 zijn 
opgesteld en door de Commissie zijn 
goedgekeurd als onderdeel van een 
programma of een programmawijziging. 
De geprogrammeerde middelen bestaan uit 
een of meer specifieke programma’s of een 
of meer prioriteiten binnen een 
programma.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling, in het 
betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie, van de gebieden en 
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voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat.

economische activiteiten die bijkomende 
steun nodig hebben om deze transitie te 
verwezenlijken, naar behoren is 
gemotiveerd en het betrokken territoriale 
plan voor een rechtvaardige transitie 
consistent is met het nationale energie- en 
klimaatplan van de betreffende lidstaat en 
met de maatregelen met het oog op de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie 
voor 2030.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen. Het 
totaal van de naar de JTF-prioriteit 
overgedragen middelen van het EFRO en 
het ESF+ bedraagt ten minste anderhalf 
maal het bedrag van steun uit het JTF 
voor die prioriteit, maar niet meer dan 
driemaal dat bedrag.

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en eventuele 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vrijwillig overgedragen 
middelen.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor financiering uit het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie in 
aanmerking komende projecten die 
bijdragen aan de specifieke doelstelling 
zoals bedoeld in artikel 2, kunnen 
subsidies ontvangen tot maximum 75 % 
van de relevante kosten, of meer indien 
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sprake is van een ernstige economische 
neergang.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/201417 van 
de Commissie, vastgestelde 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de 
economische en sociale effecten van de 
transitie, met name wat betreft het 
verwachte banenverlies bij de productie en 
het gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

1. In elk van de lidstaten stellen 
de bevoegde autoriteiten, samen met de 
betrokken regionale en plaatselijke 
autoriteiten en in nauwe samenwerking 
met alle in lid 3 van dit artikel bedoelde 
betrokken belanghebbenden van de 
betreffende gebieden, waar nodig met 
steun van de EIB om de 
complementariteit met de andere pijlers 
van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie te verzekeren, en 
volgens het model in bijlage II een of meer 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie op voor een of meer getroffen 
gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die 
bijkomende steun nodig hebben om de 
economische, sociale, energie- en 
milieutransitie te verwezenlijken, 
met name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

__________________ __________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 

17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
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gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. JTF-steun moet op ad-hocbasis 
worden verstrekt aan regio’s die in een 
onvoorziene economische crisis zijn 
terechtgekomen als gevolg van 
maatregelen om klimaatverandering te 
bestrijden, zodat zij adequaat kunnen 
reageren op crisissituaties die zich 
voordoen in de context van de transitie, 
in het bijzonder door middel van 
beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt 
met betrekking tot omscholing en het 
beperken van het aantal gedwongen 
ontslagen. Dit om te garanderen dat 
regio’s ook toegang hebben tot steun als 
ze niet van tevoren zijn aangemerkt als 
getroffen regio’s.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
die consistent zijn met de meest recente 
versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”);

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau naar een duurzame, 
klimaatneutrale en klimaatbestendige, 
hulpmiddelenefficiënte en volledig 
circulaire economie uiterlijk tegen 2050, 
met inbegrip van een precies tijdschema 
voor het uitfaseren van fossiele 
brandstoffen en broeikasgasintensieve 
industrieën in de betrokken gebieden, 
alsook een tijdschema van belangrijke 
stappen in het transitieproces die consistent 
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zijn met de meest recente versie van het 
nationale energie- en klimaatplan 
(“NECP”) en Verordening (EU) .../... 
[nieuwe Europese klimaatwet];

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1;

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden, economische activiteiten 
of burgers die bijkomende steun nodig 
hebben om het onder a) bedoelde 
transitieproces te verwezenlijken en door 
het JTF moeten worden ondersteund 
overeenkomstig lid 1;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de gebieden die 
bijkomende steun nodig hebben voor de 
transitie — met inbegrip van de sociale, 
economische, ecologische en 
gendergerelateerde effecten van de 
transitie naar een duurzame en 
klimaatneutrale economie —, rekening 
houdend met alle doelstellingen van de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
Agenda 2030 van de Verenigde Naties; bij 
deze beoordeling wordt ook het potentiële 
aantal getroffen banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten of 
andere activiteiten in die gebieden die 
gevolgen ondervinden van de transitie 
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naar klimaatneutraliteit in de Unie of 
andere structurele sociaaleconomische 
hervormingen die nodig zijn om de 
doelstellingen van de transitie te 
realiseren;

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische, demografische, ecologische, 
gendergerelateerde en energie-
onafhankelijkheidseffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale en 
concurrerende economie tegen 2050;

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale strategieën en plannen;

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere relevante Europese, 
nationale, regionale of territoriale 
strategieën en plannen;

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de manier 
waarop monitoring- en 
evaluatiemaatregelen worden uitgevoerd 
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verantwoordelijke instanties; en de bestuurlijke instanties die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
het plan;

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) een lijst van de in lid 3 bedoelde 
belanghebbenden en een beschrijving van 
de wijze waarop deze belanghebbenden in 
het betrokken gebied moeten worden 
geraadpleegd;

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 - letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties en de 
verwachte bijdrage ervan om het effect van 
de transitie te verzachten;

g) een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties en de 
verwachte bijdrage ervan om de transitie te 
vergemakkelijken en het effect ervan te 
verzachten en duidelijke mijlpalen voor 
het concurrentievermogen op de lange 
termijn en de duurzame groei van de 
getroffen regio’s;

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) een beschrijving van de manier 
waarop constant toezicht zal worden 
gehouden op de levensvatbaarheid op de 
middellange en lange termijn van de 
investeringen ter financiering van de 
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klimaattransitie;

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis van 
een kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen;

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan deze bedoeld in 
artikel 4, lid 2, onder a), een zo volledig 
mogelijke lijst van dergelijke concrete 
acties en ondernemingen en een motivering 
van de noodzaak van dergelijke steun op 
basis van een kloofanalyse waaruit blijkt 
dat het verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen;

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie en 
leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies die aanzienlijk 
verder gaat dan de betreffende benchmarks 
voor kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen;

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een zo volledig mogelijke lijst 
van de te ondersteunen concrete acties en 
een motivering dat ze bijdragen tot de 
transitie naar een duurzame, 
klimaatneutrale en klimaatbestendige, 
hulpbronnenefficiënte en volledig 
circulaire economie en leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies die aanzienlijk verder 
gaat dan de betreffende benchmarks voor 
kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen;
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

3. Bij het opstellen, uitwerken, 
uitvoeren en evalueren van territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
worden alle betreffende belanghebbenden, 
economische en sociale partners, 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, 
deskundigen, opleidings- en 
onderzoeksinstellingen, werkgevers, onder 
meer in getroffen industriële sectoren, 
groepen van werknemers en 
gemeenschapsorganisaties en andere 
relevante belanghebbenden betrokken via 
betekenisvolle openbare raadpleging en 
participatie, overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe 
GB‑verordening]. De territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie en 
relevante documenten met betrekking tot 
de selectie van projecten en concrete 
acties worden toegankelijk gemaakt voor 
het publiek.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze plannen bieden 
mogelijkheden om veerkrachtige lokale 
gemeenschappen, lokale 
toeleveringsketens en inspanningen met 
betrekking tot herlokalisatie verder te 
versterken.
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de betreffende strategieën voor 
slimme specialisatie, de nationale energie- 
en klimaatplannen en de Europese pijler 
van sociale rechten.

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de betreffende strategieën voor 
slimme specialisatie, de nationale energie- 
en klimaatplannen en de Europese pijler 
van sociale rechten, de verbintenissen van 
de Unie uit hoofde van de Overeenkomst 
van Parijs om de opwarming van de aarde 
te beperken tot 1,5 °C boven 
pre-industriële niveaus, en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de outputindicatoren bedragen 
de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 
2024 en de streefcijfers voor 2029 zijn 
cumulatief. De streefcijfers worden niet 
herzien nadat het overeenkomstig 
artikel [14, lid 2,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] ingediende 
verzoek tot wijziging van het programma 
door de Commissie is goedgekeurd.

2. Voor de outputindicatoren, die 
ook de in Verordening (EU) 2019/2088 
vastgestelde duurzaamheidsindicatoren 
omvatten, bedragen de uitgangswaarden 
nul. De mijlpalen voor 2024 en de 
streefcijfers voor 2029 zijn cumulatief. De 
streefcijfers worden niet herzien nadat het 
overeenkomstig artikel [14, lid 2,] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] ingediende verzoek tot 
wijziging van het programma door de 
Commissie is goedgekeurd.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie zet een platform 
voor een rechtvaardige transitie op om de 
uitwisseling van beste praktijken in alle 
betrokken regio’s en sectoren mogelijk te 
maken. De details van de werking van dat 
platform, met inbegrip van het 
lidmaatschap, de begroting en de 
governancemechanismen, worden door 
middel van een uitvoeringshandeling 
vastgesteld.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 65 % van het streefcijfer is 
gehaald, kan zij financiële correcties 
toepassen overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit in verhouding tot 
de resultaten te verminderen.

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 75 % van het streefcijfer is 
gehaald, past zij financiële correcties toe 
overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit in verhouding tot 
de resultaten te verminderen.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [de datum van inwerkingtreding van 

2. De in artikel 3, lid 3, en artikel 8, 
lid 4, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van [de datum 
van inwerkingtreding van deze 
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deze verordening]. verordening].

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 3, lid 3, en artikel 8, lid 4, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikel 8, lid 4, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, 
en artikel 8, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.
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Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Herzieningsclausule

Uiterlijk aan het einde van de tussentijdse 
herziening van het volgende meerjarig 
financieel kader evalueert de Commissie 
de uitvoering van de JTF en beoordeelt zij 
of het wenselijk is het toepassingsgebied 
ervan aan te passen overeenkomstig 
mogelijke wijzigingen in Verordening 
(EG) nr. 2020/... [taxonomieverordening], 
de klimaatdoelstellingen van de Unie uit 
hoofde van Verordening (EU) 2020/... 
[Europese klimaatwet] en de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
uitvoering van het actieplan voor 
duurzame financiering. Op basis daarvan 
dient de Commissie een verslag in bij het 
Europees Parlement en de Raad, dat 
vergezeld kan gaan van 
wetgevingsvoorstellen.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 2 miljard 
EUR ontvangt. De bedragen boven 2 
miljard EUR per lidstaat worden in 
verhouding met de aan alle andere lidstaten 
toegewezen bedragen herverdeeld. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
dienovereenkomstig herberekend;

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 20 % van 
de totale toewijzing ontvangt. De bedragen 
boven 20 % van de totale toewijzing per 
lidstaat worden in verhouding met de aan 
alle andere lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;
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Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder a) – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. Overzicht van het verwachte 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de nationale energie- en 
klimaatplannen en andere bestaande 
transitieplannen, met inbegrip van een 
tijdschema voor het stopzetten of 
afbouwen van activiteiten als de winning 
van steenkool en bruinkool of de 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool

1.1. Overzicht van het verwachte 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de nationale energie- en 
klimaatplannen en andere bestaande 
transitieplannen, met inbegrip van een 
precies tijdschema voor het uitfaseren 
van fossiele brandstoffen en 
broeikasgasintensieve industrieën in de 
betrokken gebieden uiterlijk tegen 2050

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1. Beoordeling van de economische, 
sociale en territoriale gevolgen van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie

2.1. Beoordeling van de economische, 
sociale, gendergerelateerde en territoriale 
gevolgen van de transitie naar een 
klimaatneutrale economie

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder c) – Tekstveld [12000]

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling van de getroffen economische 
activiteiten en industriële sectoren, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen:

Vaststelling van de getroffen economische 
activiteiten en industriële sectoren, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen:

- krimpende sectoren, die naar verwachting 
hun met de transitie verband houdende 
activiteiten zullen stopzetten of aanzienlijk 
zullen afbouwen, met bijbehorend 
tijdschema;

- krimpende sectoren, die naar verwachting 
hun met de transitie verband houdende 
activiteiten zullen stopzetten of aanzienlijk 
zullen afbouwen, met bijbehorend precies 
tijdschema;
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- sectoren die een transformatie ondergaan, 
waarvan de activiteiten, processen en 
productie naar verwachting een 
transformatie zullen ondergaan.

- sectoren die een transformatie ondergaan, 
waarvan de activiteiten, processen en 
productie naar verwachting een 
transformatie zullen ondergaan.

Voor elk van beide categorieën sectoren: Voor elk van beide categorieën sectoren:

- het verwachte banenverlies en de 
verwachte behoeften aan omscholing, 
rekening houdend met de prognoses voor 
de vaardigheidsbehoeften;

- het verwachte banenverlies en de 
verwachte behoeften aan omscholing, 
rekening houdend met de prognoses voor 
de vaardigheidsbehoeften en een 
genderperspectief;

- het potentieel aan economische 
diversificatie en de ontwikkelingskansen.

- het potentieel aan economische 
diversificatie en de ontwikkelingskansen, 
rekening houdend met een 
genderperspectief.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3 bis.Raadpleging van 
belanghebbenden 
Referentie: Artikel 7, lid 2, onder f bis) 
- lijst van geraadpleegde 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
economische en sociale partners, 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en 
deskundigen die in de betrokken regio of 
het betrokken land zijn geraadpleegd 

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- soort voorgenomen concrete acties 
en de verwachte bijdrage ervan om het 
effect van de klimaattransitie te verzachten

- soort voorgenomen concrete acties, 
hun levensvatbaarheid en de verwachte 
bijdrage ervan om het effect van de 
klimaattransitie te verzachten
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Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor productieve investeringen 
aan andere ondernemingen dan kmo’s:

Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor productieve investeringen 
aan andere ondernemingen dan kmo’s:

- een volledige lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen en voor 
elk ervan een motivering van de noodzaak 
van dergelijke steun op basis van een 
kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen

- een indicatieve lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen en voor 
elk ervan een motivering van de noodzaak 
van dergelijke steun op basis van een 
kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor investeringen ter 
vermindering van de broeikasgasemissies 
van de in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG 
vermelde activiteiten:

Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor investeringen ter 
vermindering van de broeikasgasemissies 
van de in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG 
vermelde activiteiten:

- een volledige lijst van de te 
ondersteunen acties en een motivering dat 
deze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies tot onder de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG, mits zij 
noodzakelijk zijn voor de bescherming van 
een aanzienlijk aantal banen

- een indicatieve lijst van de te 
ondersteunen acties en een motivering dat 
deze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies tot onder de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG, mits zij 
noodzakelijk zijn voor de bescherming van 
een aanzienlijk aantal banen
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ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapporteur voor advies (*): Mounir Satouri

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 57 van het 
Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

De ecologische crisis waar de wereld zich voor gesteld ziet, is niet meer te stuiten. Met het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) en haar verbintenis om in 2050 een 
klimaatneutraal Europa te verwezenlijken, toont de Europese Unie zich bereid concrete 
begrotingsmiddelen ten behoeve van de vereiste ecologische transitie van haar economie in te 
zetten. Zij verbindt zich ertoe haar bevolking bij deze veranderingen bij te staan en haar 
gebieden te helpen de gezamenlijke kans aan te grijpen om een duurzame en rechtvaardige 
toekomst op te bouwen.

Nu de COVID-19-pandemie aantoont hoe fragiel onze ontwikkelingsmodellen zijn, zijn 
Europese beschermingsmaatregelen des te harder nodig. De crises die onze samenlevingen 
bedreigen, staan niet los van elkaar maar versterken elkaar juist door de verschillen verder te 
vergroten en navelstaren in de hand te werken. Aan de hand van de Europese wetgeving 
moeten het vermogen van de Europese Unie om hierop te reageren worden versterkt.

Onze medeburgers zien de absolute noodzaak in om gezamenlijk en in onderlinge 
samenwerking de huidige uitdagingen aan te pakken. 82 % van de Europeanen zijn dan ook 
voorstander van financiële steun voor de energietransitie1. De gevolgen van de 
klimaatverandering laten geen ruimte meer voor twijfel; ons voortbestaan hangt af van ons 
gezamenlijk vermogen om onze levensstijl te veranderen.

Ons energie-, economisch, sociaal en milieubeleid moet afgestemd zijn op de kant die het 
verhaal opgaat. Met de Europese Green Deal2 weigert de Europese Unie de transformaties in 
de wereld simpelweg te ondergaan en steunt zij het vermogen van haar gebieden om een rol te 

1 Tweede editie van de klimaatenquête van de EIB, uitgevoerd in samenwerking met het Franse instituut BVA, 
gepubliceerd op 13 maart 2020. 
2 Europese Green Deal van 11 december 2019.
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spelen bij de verandering. In het kader van het investeringsplan voor een duurzaam Europa3 is 
onlangs het Mechanisme voor een rechtvaardige transitie ontwikkeld dat zal bijdragen tot het 
mobiliseren van ten minste 100 miljard euro over de periode 2021-2027 voor de regio’s die 
het meest worden getroffen door de transitie naar een groene economie.

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie4 vormt de eerste van de drie pijlers van het 
Mechanisme voor een rechtvaardige transitie. De verhoogde bijstand van de EU die hierin ligt 
vervat houdt geen onvoorwaardelijke subsidie voor de lidstaten in. De naleving van hun 
verbintenissen ten aanzien van het klimaat vormt de nodige garantie voor een coherent, 
geloofwaardig en doeltreffend Europees beleid.

In de context van niet alleen economische maar ook maatschappelijke crises mogen de 
gebieden waarvoor transitie het meest nodig is, niet de verschoppelingen van de 21e eeuw 
worden. Zij zijn kostbaar voor het Europese project in het kader waarvan nu inspanningen 
moeten worden geleverd om hun culturen en hun krachten samen te laten komen in een 
projectdynamiek die voor inclusieve systemische verandering gaat zorgen. Het JTF getuigt 
van deze ambitie in aanvulling op de twee andere pijlers van het Mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie die zich ook deels op deze gebieden moeten richten. Het beoogt de 
bevolking van zo dichtbij mogelijk te steunen zodat zij veerkrachtige instrumenten in werking 
kan stellen en geen enkel gebied aan zijn lot overlaat.

Opdat de gebieden en hun inwoners de transitie kunnen gebruiken als een kans op een betere 
toekomst, stelt uw rapporteur drie dimensies vast die van essentieel belang zijn voor steun van 
het JTF.

Allereerst moet het JTF, teneinde daadwerkelijk “rechtvaardig” gebruikt te worden, zich 
prioritair op de mens en het sociaal welzijn richten. De effecten van dit fonds moeten tastbaar 
zijn voor de bevolking en zichtbaar zijn op het terrein. Dit kan worden bewerkstelligd door 
maatregelen voor actief arbeidsmarktbeleid (onderwijs, opleiding, steun voor de oprichting 
van bedrijven, voor mobiliteit, enz.) alsook door bepaalde passieve steunmaatregelen 
(financiering van het pensioenverschil).

Daarnaast moet het fonds aansluiten bij de vaststelling van voorwaarden voor een duurzame 
economie in de gebieden. Investeringen uit hoofde van het fonds moeten worden gedaan in 
functie van de uitdagingen ten aanzien van milieu- en sociale bescherming.

Tot slot moet het fonds maatregelen voor “sociale infrastructuur” ondersteunen die gebieden 
in transitie helpen dynamisch, communautair en solidair (gezondheidszorg, huisvesting enz.) 
te blijven. Naast materiële infrastructuur is het versterken van het vermogen van lokale 
belanghebbenden om aan de transitie deel te nemen van cruciaal belang voor het waarborgen 
van de toegang tot het fonds.

Uw rapporteur ziet dit JTF als een Europese fabriek van transities5. Het succes van de 
veranderingsdynamiek en transformatie van de gebieden hangt af van de betrokkenheid van 

3 COM(2020) 21 van 14 januari 2020.
4 COM(2020) 22 van 14 januari 2020.
5 Op grond van het in Loos-en-Gohelle, Frankrijk, ontwikkelde transitiemodel:
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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hun inwoners bij de bepaling van de strategieën en het bewust in beweging komen van 
verenigingen en structuren die lokale projecten opzetten. Het leiden van de ecologische 
transitie van een gebied betekent bovenal overheidsbeleid voeren dat gepaard gaat met 
wijzigingen in de vertegenwoordiging en oplossingen vanuit het terrein doet ontstaan.

Met het Fonds voor een rechtvaardige transitie hebben de regio’s, bevolking en bedrijven de 
kans om van de transitie een succes te maken.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op groene 
doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische 
en sociale kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs ter beperking 
van de mondiale temperatuurstijging tot 
minder dan 1,5°C en de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties uit te voeren door de EU-
financiering op groene doelstellingen en de 
Europese pijler van sociale rechten te 
concentreren. Deze verordening voert een 
van de in de mededeling over de Europese 
Green Deal (“de Europese Green Deal”)11 
beschreven prioriteiten uit en maakt deel 
uit van het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa12, dat voorziet in 
specifieke financiering uit hoofde van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het cohesiebeleid 
om zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 
2050 de economische en sociale 
uitdagingen van de transitie naar een 
klimaatneutrale, op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde, zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte en 
circulaire economie aan te pakken, en de 
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Europese regio’s en mensen te 
ondersteunen en te begeleiden met 
sociale, arbeidsmarkt- en economische 
ondersteuning, opdat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 van 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 van 14.1.2020.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en 
op middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de 
transitie heeft een groter sociaal en 
economisch effect op regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen – 
vooral steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie – of broeikasgasintensieve 
industrieën. Een dergelijke situatie brengt 
niet alleen het risico mee dat de transitie in 
de Unie op het gebied van klimaatactie niet 
overal even snel verloopt, maar ook dat de 
verschillen tussen de regio’s toenemen, 

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale, op hernieuwbare energie 
gebaseerde, zeer hulpbronnen- en 
energie-efficiënte en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie en 82 % 
van de Europeanen dringt aan op 
specifieke financiële steun. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om uiterlijk in 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. De strijd 
tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu zijn 
uitdagingen die op middellange en lange 
termijn kunnen worden omgezet in kansen 
voor iedereen als wij hieraan op sociaal 
rechtvaardige wijze vormgeven en 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten. 
De regio’s en de lidstaten starten hun 
vereiste en hoogdringende transitie niet 
allemaal vanaf hetzelfde beginpunt en 
beschikken niet allemaal over dezelfde 
capaciteit om maatregelen te nemen gezien 
hun historische, economische en culturele 
eigenheid. Sommige zijn verder gevorderd 
ten aanzien van de groene transitie en de 
transitie heeft een groter sociaal, cultureel, 
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waardoor de doelstellingen van sociale, 
economische en territoriale cohesie in het 
gedrang komen.

arbeidsmarkt- en economisch effect op 
deze regio’s en hun inwoners die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen – 
gas, steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie – en/of broeikasgasintensieve 
industrieën en andere energie-intensieve 
sectoren zoals staal, cement, chemicaliën, 
glas en vervoer, evenals op hun 
leveranciers en dienstverleners. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar draagt tevens bij tot 
sociale ongelijkheid en toenemende 
verschillen tussen de regio’s, de gebieden 
overzee en de lidstaten waardoor de 
fundamentele waarden van de Unie in het 
gedrang komen.  Daarom is het van 
cruciaal belang dringend steun te 
verlenen aan de regio’s en actoren wier 
bijdrage essentieel is om een snelle en 
rechtvaardige transitie overeenkomstig de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
waarborgen, teneinde de kloof niet te 
vergroten. Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan NUTS 3-gebieden met 
minder dan 12,5 inwoners/km2 of met een 
gemiddelde jaarlijkse bevolkingsafname 
van meer dan -1 % tussen 2007 en 2017.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
inclusief, sociaal duurzaam en 
aanvaardbaar is voor iedereen, waarbij 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de naleving van de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten. 
Daarom moeten zowel de Unie als de 
lidstaten en de verschillende regionale en 
lokale actoren vanaf het begin rekening 
houden met de sociale, arbeidsmarkt- en 
economische gevolgen ervan, alsmede met 
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de weerslag van de coronacrisis, en 
moeten ze alle mogelijke instrumenten 
inzetten om negatieve gevolgen te 
verzachten en de positieve gevolgen te 
versterken, zoals het scheppen van 
nieuwe, fatsoenlijke en duurzame banen 
en de verbetering van de luchtkwaliteit. 
De begroting van de Unie moet derhalve in 
verhouding staan tot deze transitie, en het 
volgende MFK moet het mogelijk maken 
de ambities van de Unie te verwezenlijken 
en middelen uit te trekken voor het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie (JTF) 
zonder de kredieten voor de bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie naar 
beneden bij te stellen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale en 
economische gevolgen van de transitie 
naar klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. De Unie moet de regio’s, lokale 
actoren en inwoners op subregionaal 
niveau begeleiden en ondersteunen bij de 
transitie naar klimaatneutraliteit in de Unie 
en duurzame banen door de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
cohesie-, sociale en klimaatdoelstellingen 
op alle relevante niveaus samen te brengen 
en daarbij investeringen met een sociale 
uitwerking overwegen en zich richten op 
gebieden en groepen mensen die bij de 
transitie het meeste steun nodig hebben.

Amendement 5
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid te verzachten. 
Dit komt tot uiting in de specifieke 
doelstelling van het JTF, die op hetzelfde 
niveau is vastgesteld en samen met de in 
artikel [4] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

(5) Bij deze verordening wordt het JTF 
opgericht, een van de pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is niet alleen de 
negatieve gevolgen van de klimaattransitie 
te verzachten en de maatregelen te 
ondersteunen die zijn gericht op een 
eerlijke en efficiënte energietransitie naar 
een klimaatneutrale economie, maar 
tevens om de toekomstige positieve 
gevolgen te creëren en te vergroten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden waartoe de landen en gebieden 
overzee behoren, alsmede aan de 
bevolking en met name de betrokken 
werknemers om de sociale, territoriale en 
economische cohesie te garanderen. 
Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties de transitie 
rechtstreeks helpen faciliteren en 
katalyseren door nieuwe, duurzame 
arbeidskansen te creëren, negatieve 
sociale gevolgen te verzachten en door de 
diversificatie, duurzaamheid, reconversie 
en modernisering van de lokale economie 
te financieren ter voorkoming van sociale 
onzekerheid en een onstabiel 
ondernemingsklimaat. Dit komt tot uiting 
in de specifieke doelstelling van het JTF, 
die op hetzelfde niveau is vastgesteld en 
samen met de in artikel [4] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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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 verhoogde 
ambitie van de Europese Green Deal om 
kansen te creëren voor een welvarender 
en inclusiever alsook gezonder en groener 
continent worden gerespecteerd, moet het 
JTF een cruciale bijdrage leveren bij de 
mainstreaming van klimaatacties en de 
versnelling van de transitie naar een 
klimaatneutrale, volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte en 
circulaire economie die zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk in 2050 moet zijn 
gerealiseerd. Middelen uit het JTF 
moeten afhankelijk worden gemaakt van 
de aanvaarding van de doelstelling van de 
Unie inzake klimaatneutraliteit uiterlijk in 
2050, alsmede van de tussentijdse 
streefcijfers. 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+ vrijwillig overgedragen 
middelen zullen ten volle bijdragen tot het 
halen van dit streefcijfer, in 
overeenstemming met de beginselen van 
de Europese pijler van sociale rechten.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De middelen uit het JTF moeten de (7) De middelen uit het JTF moeten de 
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beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen.

beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid alsmede nationale en 
regionale investeringen en particulier 
kapitaal aanvullen, maar mogen dergelijke 
investeringen in geen geval vervangen. 
Derhalve moet het volgende MFK 
ambitieus zijn en het mogelijk maken de 
vastgestelde doelstellingen te halen. 
Financiering door het JTF mag in geen 
geval ten koste gaan van andere 
bestaande fondsen. Het JTF moet de 
transitie naar een groene economie 
steunen, vooral in de regio’s die het 
sterkst afhankelijk zijn van steenkool of 
andere niet-duurzame brandstoffen, en 
bijdragen tot een nieuw duurzaam 
cohesiebeleid dat is gericht op 
toekomstgerichte en groene 
werkgelegenheidsmodellen. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die 
sterk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen of broeikasgasintensieve 
industriële activiteiten die geleidelijk 
moeten verdwijnen, of die zich moeten 
aanpassen vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is niet alleen 
een uitdaging maar ook een enorme kans 
voor alle lidstaten, regionale en lokale 
publieke en particuliere actoren. Er zal 
extra steun nodig zijn voor de regio’s, ook 
in afgelegen gebieden, die nog steeds sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen en/of moeten worden 
gemoderniseerd voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit, in combinatie met 
werknemers die moeten worden 
bijgeschoold en worden geholpen bij het 
vinden van werk in groene sectoren, en 
daartoe niet over de nodige financiële 
middelen beschikken. Het JTF moet 
daarom de gehele Unie ten goede komen, 
maar de verdeling van de financiële 
middelen van het JTF moet de 
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aanvankelijke afhankelijkheid van niet-
duurzame activiteiten van regio’s en hun 
capaciteit weerspiegelen om de nodige 
investeringen te financieren om zo snel 
mogelijk en tegen 2050 de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren, met 
inbegrip van hun bevordering van 
alternatieven voor de op fossiele 
brandstoffen gebaseerde economie door 
middel van een circulaire economie, die 
kansen biedt voor nieuwe banen, 
regionale economische ontwikkeling, 
verbeterde territoriale samenhang en de 
bevordering van lokale 
plattelandseconomieën.

Amendement 9

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 

(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-, sociale en 
milieudoelstellingen van de Unie, met 
inbegrip van de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties. In 
de lijst van investeringen moet voorrang 
worden gegeven aan de investeringen die 
mensen, de sociale innovatie, lokale 
economieën en een arbeidsmarkt met het 
creëren van fatsoenlijke banen 
ondersteunen en die duurzaam zijn op de 
middellange en lange termijn, rekening 
houdend met alle doelstellingen van de 
Europese Green Deal, met bescherming, 
behoud en bevordering van het 
natuurlijke kapitaal van de Unie en met 
verbetering van gezondheid en welzijn ten 
aanzien van milieugerelateerde risico’s en 
effecten. De gefinancierde projecten 
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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 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.

moeten bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale, op hernieuwbare energie 
gebaseerde, zeer hulpbronnen- en 
energie-efficiënte en circulaire economie 
die zo snel mogelijk en uiterlijk in 2050 
moet zijn gerealiseerd. Voor krimpende 
sectoren – zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf, gas, 
olie en olieschalie of de winning van deze 
vaste fossiele brandstoffen, evenals 
indirecte industrieën zoals leveranciers en 
dienstverleners die wellicht ook worden 
getroffen door deze krimpende productie – 
moet de steun worden gekoppeld aan de 
strikte voorwaarde van een strategie voor 
de geleidelijke beëindiging van de 
activiteit. Dergelijke steun moet duidelijk 
worden uiteengezet in het territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie en moet 
afhankelijk worden gemaakt van het 
scheppen van hoogwaardige banen en 
sociale vooruitgang en het waarborgen 
van de veerkracht van de lokale economie 
om mogelijk banenverlies te ondervangen. 
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 uiterlijk tegen 205013 — en 
tegelijkertijd de vaardigheden en rechten 
van werknemers vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Deze investeringen moeten het 
ook mogelijk maken deskundigheid en 
analyses te financieren om volledig 
getransformeerde kmo’s te ondersteunen 
bij het behouden van de bijgeschoolde en 
omgeschoolde werknemers. Bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar de uitvoering 
van het beginsel van energie-efficiëntie 
eerst in investeringsbesluiten en naar 
groene sectoren zoals die met 
hernieuwbare energiebronnen, slimme 
mobiliteit, de bestrijding van 
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energiearmoede, investeringen met een 
sociale uitwerking of andere sectoren die 
hulpbronnenefficiëntie en de circulaire 
economie steunen, bevorderen en 
stimuleren. Deze investeringen moeten 
tevens het creëren van kennis- en 
innovatiegemeenschappen ondersteunen, 
met de nadruk op digitalisering en 
onderzoek en het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie, waarbij 
onderzoekscentra, ondernemerschap, 
universiteiten en lokale en regionale 
overheden worden samengebracht om bij 
te dragen tot de doelstelling van een 
slimme en duurzame transitie. Dergelijke 
maatregelen moeten het scheppen van 
groene, duurzame en fatsoenlijke banen 
bevorderen, negatieve sociale gevolgen 
verzachten en de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
tegen uiterlijk 2050 versnellen.

__________________ __________________
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.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het JTF moet ook worden 
gebruikt ter ondersteuning van 
investeringen in sociale, onderwijs-, 
gezondheids- en culturele projecten, met 
speciale aandacht voor regio’s die 
afhankelijk zijn van een 
koolstofintensieve economie en die 
worden getroffen door de structurele 
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transitie naar een hulpbronnenefficiënte 
en koolstofarme circulaire economie. 
Ongelijke kansen in de in aanmerking 
komende regio’s hebben met name 
betrekking op toegang tot onderwijs-, 
culturele, gemeenschaps-, gezondheids- 
en sociale diensten. De ontwikkeling van 
een sterke lokale gemeenschap die 
verschillende generaties samenbrengt, en 
de integratie van kwetsbare groepen in de 
samenleving zonder enige discriminatie 
kunnen economische kansen vergroten, 
en zorgen voor een rechtvaardige transitie 
voor iedereen. Daartoe moet de sociale 
innovatie worden ondersteund, met name 
op het gebied van onderwijs en opvang 
van jonge kinderen, onderwijsfaciliteiten, 
studentenwoningen en digitale uitrusting, 
en tevens gezondheidsdiensten en nieuwe 
zorgmodellen, waaronder klinieken, 
ziekenhuizen of niet-institutionele zorg. 
Dit zou er mede toe bijdragen dat mensen 
die in aan transitie onderworpen regio’s 
wonen, waaronder degenen die actief zijn 
in de sociale economie die van cruciaal 
belang zijn voor de lokale economische 
ontwikkeling en de sociale 
markteconomie, toegang hebben tot 
hoogwaardige openbare diensten en 
diensten van algemeen belang, ter 
onderbouwing van een sociaal 
rechtvaardige transitie waarbij niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten.

Amendement 11

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 

(11) Ter bescherming van de mensen die 
het meest waarschijnlijk steun nodig 
hebben om de klimaattransitie te 
realiseren, moet het JTF worden gebruikt 
voor de om- en bijscholing van de 
getroffen werknemers, met bijzondere 
aandacht voor de meest kwetsbare mensen 
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bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

zoals gedefinieerd in de [ESF+-
verordening] en personen die het verst 
van de arbeidsmarkt af staan (zoals 
langdurig werklozen, werkende armen of 
jongeren die geen onderwijs of opleiding 
volgen en geen baan hebben) om hen te 
helpen nieuwe arbeidskansen te benutten 
en om genderevenwicht in de 
verschillende sectoren te verwezenlijken, 
alsook om te voorzien in een actief 
arbeidsmarkt- en vaardighedenbeleid met 
het oog op toekomstgerichte sectoren en 
werkgelegenheid, waarbij wordt gezorgd 
voor kansen om een leven lang te leren en 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke arbeid wordt nageleefd, alsmede in 
bijstand voor degenen die door de 
transitie worden getroffen en begeleiding, 
opleiding, ondersteunende activiteiten en 
gepersonaliseerde bijstand voor alle 
categorieën werkzoekenden zonder 
onderscheid bij het zoeken zonder 
onderscheid met speciale aandacht voor 
jonge mensen en hun actieve inclusie op 
de arbeidsmarkt. In dit verband moet 
binnen een passende termijn worden 
voorzien in om- en 
bijscholingsmogelijkheden voor 
werknemers voordat zij werkloos worden. 
De inspanningen moeten worden 
toegespitst op de economische heropleving 
van getroffen regio’s, vooral middels 
omscholingsformules en intensieve 
samenwerking tussen nationale, regionale 
en lokale overheden van naburige 
lidstaten om het volledige potentieel van 
de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te 
benutten in volledige samenhang met het 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De lidstaten en de 
Commissie moeten ervoor zorgen dat de 
uitvoering van de door het JTF 
gefinancierde prioriteiten bijdraagt tot de 
eerbiediging en bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU). Uit evaluaties is gebleken 
dat het belangrijk is dat er tijdig en op 
consistente wijze rekening wordt 
gehouden met  het aspect van de 
gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
dimensies en in alle fasen van de 
voorbereiding, monitoring, uitvoering en 
evaluatie van operationele programma’s, 
waarbij ervoor moet worden gezorgd dat 
er specifieke acties worden ondernomen 
ter bevordering van gendergelijkheid en 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen, verhoging van het onderwijs- en 
vaardigheidsniveau en re-integratie van 
vrouwelijke geweldslachtoffers in de 
samenleving en de arbeidsmarkt.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Het JTF heeft een 
belangrijke rol te vervullen in het 
verzachten van sociale gevolgen buiten de 
economie en mag niet een louter zakelijk 
investeringsinstrument zijn. De transitie 
vergt veel van de getroffen regio’s en hun 
bewoners. Tot de risico’s behoren niet 
alleen verloren banen, maar ook gederfde 
belastinginkomsten, alsmede migratie van 
de beroepsbevolking, waarbij jongeren en 
ouderen achterblijven en met als mogelijk 
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gevolg dat sommige diensten worden 
stopgezet (met name voor mijnwerkers), 
en derhalve zijn investeringen in sociale 
infrastructuur om een hoog niveau van 
dienstverlening voor de inwoners te 
waarborgen en het verlies aan diensten te 
compenseren, van cruciaal belang om te 
zorgen voor een sociaal rechtvaardige 
transitie waarbij niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten. Het JTF moet in het 
bijzonder maatregelen omvatten om een 
recessie te voorkomen teneinde ervoor te 
zorgen dat de lokale bevolking achter de 
veranderingen staat en plaatselijke 
actoren uit de gemeenschap worden 
gestimuleerd en dat de gezondheids-, 
sociale en democratische infrastructuur 
wordt verbeterd.

Amendement 14

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 

(12) Om de diversificatie en reconversie 
te bevorderen van gebieden die 
aanvullende steun nodig hebben om de 
transitie te verwezenlijken, moet het JTF 
steun verlenen voor productieve 
investeringen die banen kunnen scheppen 
in groene en duurzame kmo’s, en met 
name in jonge ondernemingen en 
ondernemingen die actief zijn in de sector 
sociale innovatie. 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 
groene, fatsoenlijke en duurzame 
werkgelegenheid. Het doel moet zijn 
fatsoenlijke, duurzame banen in 
toekomstgerichte sectoren te scheppen en 
sociale inclusie mogelijk te maken, 
waarbij de vaardigheden en opleiding van 
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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. 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.

plaatselijk personeel worden erkend, 
gewaardeerd en verbeterd. 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 en indien ze de 
overkoepelende doelstelling van het fonds 
ondersteunen, namelijk de transitie naar 
een klimaatneutrale, op hernieuwbare 
energie gebaseerde, uiterst hulpbronnen- 
en energie-efficiënte, circulaire economie 
versnellen, door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of de aanpassing ervan te 
ondersteunen en indien ze niet leiden tot 
of het gevolg zijn van relocatie, in 
volledige samenhang met het Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering. 
Investeringen in bestaande industriële 
installaties, met inbegrip van die welke 
onder het emissiehandelssysteem van de 
Unie vallen, moeten worden toegestaan 
mits ze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie uiterlijk in 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 mits 
ze leiden tot de bescherming van een 
aanzienlijk aantal fatsoenlijke en 
duurzame banen. Dergelijke investeringen 
moeten bijgevolg worden gerechtvaardigd 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie, moeten duurzaam 
zijn en moeten stroken met 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 
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. De 
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transitie die door de Europese Green Deal 
in gang wordt gezet, moet aan iedereen 
ten goede komen en mag niet leiden tot 
grotere ongelijkheden, waarbij bijzondere 
aandacht moet zijn voor 
plattelandsgebieden en de aanzienlijke 
economische moeilijkheden van 
plattelandsgebieden, vooral voor 
jongeren.

__________________ __________________
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 Unie 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).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] moeten de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
verplicht zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen. Overeenkomstig 
artikel 21 bis van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] kunnen de JTF-
middelen vrijwillig worden versterkt met 
aanvullende financiering uit het EFRO en 
het ESF+, die daartoe meer middelen 
moeten krijgen. De respectieve bedragen 
die uit het EFRO en het ESF+ worden 
overgedragen, moeten consistent zijn met 
het soort concrete acties dat in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie wordt beschreven en de 
doelstelling van die fondsen. In 
overeenstemming met de 
vereenvoudigingsdoelstelling mag de 
toepassing van het JTF geen zware 
administratieve lasten met zich 
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rechtvaardige transitie wordt beschreven. meebrengen.

Amendement 16

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 start en 
uitvoering van een transitieproces in een 
specifiek gebied dat moet worden 
ondersteund om zijn afhankelijkheid van 
niet-duurzame activiteiten geleidelijk te 
beëindigen, om een klimaatneutrale 
economie ten laatste tegen 2050 tot stand 
te brengen. In dat verband moeten de 
ontvangende regio’s in de lidstaten – 
ondersteund door de Commissie – 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen. Bij het opstellen van de 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
moeten de ontvangende regio’s – in 
overeenstemming met de 
partnerschapsbeginselen – de relevante 
belanghebbenden, waaronder lokale en 
regionale autoriteiten, lokale en regionale 
actoren zoals bestaande lokale bedrijven 
en met name kmo’s en onderaannemers 
van grote energie-installaties, het 
maatschappelijk middenveld en de 
betrokken plaatselijke gemeenschappen 
raadplegen. In de plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten 
bijzonderheden over het transitieproces 
zijn opgenomen, waaronder maatregelen 
met sociaaleconomische impact voor het 
scheppen van banen, omscholing en 
bijscholing en investeringen in lokale 
sociale infrastructuur, in 
overeenstemming met ten minste de 
ambitie van hun nationale energie- en 
klimaatplannen, de Europese pijler van 
sociale rechten en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties. Daartoe moet de Commissie — op 
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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 tussen alle betrokken actoren 
en sectoren. Het bestaande platform moet 
ten volle worden benut om beste 
praktijken tijdens de planningsfase te 
verspreiden. Voor de ontwikkeling van 
territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moet een 
alomvattende aanpak worden vereist die 
rekening houdt met de gevolgen voor de 
aangrenzende leefgebieden, ook over de 
grenzen heen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om de doeltreffendheid op 
de lange termijn en de positieve impact 
van de transitie en het JTF te 
waarborgen, zullen gegevens moeten 
worden verzameld om de in de sectoren en 
industrie noodzakelijke vaardigheden 
beter te voorspellen teneinde in te spelen 
op de door een nieuwe groene economie 
vereiste veranderingen en met name te 
voorzien in modellen voor de 
werkgelegenheidseffecten van 
decarbonisatiescenario’s, en zal toezicht 
moeten worden gehouden aan de hand 
van adequate indicatoren voor sociale 
duurzaamheid.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al 
naargelang het geval).

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen actoren en plaatsen worden 
vermeld waarop de steun van het JTF moet 
worden geconcentreerd, en de nodige 
specifieke acties worden beschreven om 
uiterlijk in 2050 tot een klimaatneutrale 
economie te komen. In de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
moet in het bijzonder de sluiting worden 
vermeld van installaties die verband 
houden met de productie van fossiele 
brandstoffen, andere broeikasgasintensieve 
activiteiten, of activiteiten waarvan de 
industriële eindproducten direct gevolgen 
ondervinden van de transitie naar 
koolstofneutraliteit, evenals de behoefte 
aan steun voor de bij- en omscholing van 
werknemers en voor leveranciers en 
dienstverleners die sterk afhankelijk zijn 
van deze industrieën, alsook een 
gedetailleerd plan voor investeringen in 
sociale infrastructuur. De sociale partners 
worden in alle fasen van het proces 
betrokken om de specifieke behoeften in 
te brengen die moeten worden aangepakt. 
Die gebieden moeten nauwkeurig worden 
gedefinieerd en overeenkomen met regio’s 
van NUTS-niveau 3 of delen daarvan. In 
de plannen moeten de uitdagingen (op 
economisch, maatschappelijk en 
territoriaal vlak), de behoeften, kansen en 
hulpbronnen van die gebieden voor de 
realisatie van de transitie gedetailleerd 
worden beschreven, waaronder die op het 
gebied van sociale infrastructuur, het 
werkgelegenheidsscheppende potentieel 
en het bestaand educatief en technisch 
potentieel. In de plannen moet het soort 
concrete acties worden vermeld die nodig 
zijn voor de coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die duurzame en fatsoenlijke banen 
creëren, waarin voorrang wordt gegeven 
aan de verlichting van eventuele 
sociaaleconomische gevolgen van de 
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transitie, en die ook consistent zijn met de 
transitie naar klimaatneutraliteit uiterlijk in 
2050 en de doelstellingen van de Europese 
Green Deal, de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat niemand 
achterblijft. Alleen investeringen die met 
de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van het 
nationale JTF-programma dat door de 
Commissie moet worden goedgekeurd.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de resultaatgerichtheid van het 
gebruik van JTF-middelen te vergroten 
moet de Commissie — overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

(16) Om de resultaatgerichtheid van het 
gebruik van JTF-middelen te optimaliseren 
moet de Commissie — overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers. De Commissie moet de 
regio’s waar het gebruik van JTF-
middelen minder resultaat oplevert 
monitoren en ervoor zorgen dat deze 
regio’s verder worden ondersteund zodat 
geen enkele regio achterblijft.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De doelstellingen van deze (19) De doelstellingen van deze 
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verordening – namelijk steun verlenen aan 
gebieden die een economische en sociale 
transformatie ondergaan bij de transitie 
naar een klimaatneutrale economie – 
kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de achterstand van de minst 
begunstigde gebieden, alsook de beperking 
van de financiële middelen van de lidstaten 
en gebieden, en anderzijds de noodzaak 
van een coherent uitvoeringskader dat 
verschillende fondsen van de Unie onder 
gedeeld beheer bestrijkt. Aangezien deze 
doelstellingen beter op het niveau van de 
Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Unie maatregelen nemen overeenkomstig 
het in artikel 5 van het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

verordening — namelijk steun verlenen 
aan gebieden tijdens hun economische, 
arbeidsmarkt- en sociale transformatie bij 
de transitie naar een klimaatneutrale 
economie — kunnen niet voldoende door 
de lidstaten alleen worden verwezenlijkt. 
De voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de specifieke uitdagingen van 
de minst begunstigde gebieden, alsook de 
beperking van de financiële middelen van 
de lidstaten en gebieden, en anderzijds de 
noodzaak van een coherent 
uitvoeringskader dat verschillende fondsen 
van de Unie onder gedeeld beheer bestrijkt. 
Aangezien deze doelstellingen beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
nemen overeenkomstig het in artikel 5 van 
het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement 21

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 groepen 
mensen en de gebieden die aanvullende 
steun nodig hebben voor de transitie naar 
een op hernieuwbare energie gebaseerde, 
zeer hulpbronnen- en energie-efficiënte, 
circulaire en klimaatneutrale economie 
van de Unie uiterlijk in 2050, om de 
uitdagingen van de transitie om te zetten 
in kansen, en tegelijkertijd de verdere 
ontwikkeling van het Europese sociale 
model voor de huidige en toekomstige 
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generaties en de strijd tegen 
ongelijkheden te bevorderen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s 
en mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te pakken”.

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de volgende specifieke doelstelling:

- regio’s, lokale niveaus en mensen in staat 
te stellen de sociale, 
arbeidsmarktgerelateerde, economische en 
milieu-uitdagingen en -kansen van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
en maatschappij aan te pakken 
overeenkomstig de doelstelling om de 
mondiale temperatuurstijging te beperken 
tot beduidend minder dan 2 °C en zich 
tegelijkertijd in te zetten voor een 
beperking van de temperatuurstijging tot 
1,5 °C, en ervoor te zorgen dat de 
territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie de transparantie 
en zekerheid voor gemeenschappen, 
werknemers, industrieën en investeerders 
vergroten.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten, met speciale aandacht 
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in alle lidstaten. voor de lidstaten die afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen, met naleving en 
ondersteuning van de overkoepelende 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal en de Europese pijler van sociale 
rechten om de klimaat- en milieu-
uitdagingen aan te pakken en 
tegelijkertijd te zorgen voor een 
rechtvaardige transitie waarbij niemand 
achterblijft. Het JTF ondersteunt de in 
artikel 4, lid 2, tot en met lid 2 quater, 
genoemde activiteiten en de toegang is 
alleen mogelijk voor lidstaten die zich 
hebben verbonden aan de doelstelling van 
klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 7,5 
miljard EUR in prijzen van 2018, die al 
naargelang het geval verhoogd kunnen 
worden met in de begroting van de Unie 
toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
10 miljard EUR in prijzen van 2018, die al 
naargelang het geval verhoogd kunnen 
worden met in de begroting van de Unie 
toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling. De JTF-
financiering dient niet ten koste te gaan 
van de middelen die zijn toegewezen aan 
andere MFK-sectoren.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

0,35 % van het in de eerste alinea vermelde 
bedrag wordt toegewezen voor technische 

Een minimumaandeel van 0,35 % van het 
in de eerste alinea vermelde bedrag wordt 



RR\1210220NL.docx 157/355 PE648.609v04-00

NL

bijstand op initiatief van de Commissie. toegewezen voor technische bijstand op 
initiatief van de Commissie.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt door middel 
van een uitvoeringshandeling een besluit 
vast tot vaststelling van de jaarlijkse 
verdeling van de middelen — met inbegrip 
van de eventuele in lid 2 bedoelde 
aanvullende middelen — per lidstaat 
volgens de in bijlage I beschreven 
methode.

3. De Commissie stelt door middel 
van een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 10 een besluit vast 
tot vaststelling van de jaarlijkse verdeling 
van de middelen – met inbegrip van de 
eventuele in lid 2 bedoelde aanvullende 
middelen – per lidstaat volgens de in 
bijlage I beschreven methode.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Middelen uit het herstelinstrument voor 
de Europese Unie
1. De in artikel 2 van Verordening 
[herstelinstrument voor Europa] bedoelde 
maatregelen worden uitgevoerd in het 
kader van het JTF met 30 miljard EUR in 
lopende prijzen van het in [artikel 3, lid 2, 
onder a), punt vi], van die verordening 
genoemde bedrag, onder voorbehoud van 
het bepaalde in [artikel 4, leden 3, 4 en 8], 
van die verordening.
Dit bedrag wordt beschouwd als andere 
middelen als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
van deze verordening en vormt externe 
bestemmingsontvangsten in de zin van 
artikel 21, lid 5, van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046. 
Zij worden in aanvulling op de totale 
middelen als bedoeld in artikel 3 
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beschikbaar gesteld voor vastlegging in de 
begroting in het kader van de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
voor de jaren 2021 tot en met 2024, en wel 
als volgt:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Daarnaast wordt 15 600 000 EUR in 
lopende prijzen beschikbaar gesteld voor 
administratieve uitgaven uit de in de 
eerste alinea van dit lid bedoelde 
middelen.
2. 0,35 % van het in de eerste alinea 
van lid 1 vermelde bedrag wordt 
toegewezen voor technische bijstand op 
initiatief van de Commissie.
3. De jaarlijkse verdeling van het in 
lid 1 bedoelde bedrag door de lidstaten 
wordt opgenomen in het in artikel 3, lid 3, 
bedoelde besluit van de Commissie 
overeenkomstig de in bijlage I 
vastgestelde methode.
4. In afwijking van artikel 14, lid 3, 
van het Financieel Reglement zijn de 
vrijmakingsregels van titel VII, 
hoofdstuk IV, van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] van toepassing 
op de vastleggingen in de begroting op 
basis van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde middelen. In afwijking van 
artikel 12, lid 4, onder c), van het 
Financieel Reglement worden deze 
middelen niet gebruikt voor een 
vervolgprogramma of -actie.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 2. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 



RR\1210220NL.docx 159/355 PE648.609v04-00

NL

het JTF uitsluitend de volgende 
activiteiten:

het JTF de volgende activiteiten voor de 
economische transitie mits zij in 
aanmerking komen overeenkomstig 
Verordening ... [verordening inzake 
duurzame taxonomie]:

Amendement 29

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) duurzame investeringen in kmo’s – 
met inbegrip van startende ondernemingen, 
energiegemeenschappen en coöperaties, 
en ondernemingen die actief zijn op het 
gebied van sociale innovatie – die leiden 
tot het scheppen van fatsoenlijke en 
duurzame banen, economische 
diversificatie en reconversie;

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten;

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, in sociale 
ondernemingen en toekomstgerichte, 
duurzame sectoren, hernieuwbare 
energie, vergroening en de aanleg van 
groene infrastructuur, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) investeringen met sociale effecten, 
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dat wil zeggen investeringen die de 
ontwikkeling van bedrijven stimuleren die 
een positief, lokaal en meetbaar sociaal en 
milieueffect teweegbrengen;

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën;

c) investeringen in duurzaam 
onderzoek en innovatie en de bevordering 
van de overdracht van geavanceerde 
groene en duurzame technologieën;

Amendement 33

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 hernieuwbare energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiënte, waaronder gerichte 
aanpassingsmaatregelen om 
energiearmoede en slechte huisvesting 
aan te pakken, en hernieuwbare energie, 
evenals in het gebruik van slimme, 
energie-efficiënte, lokale en multimodale 
milieuvriendelijke stedelijke 
vervoersmiddelen om de emissies in alle 
soorten vervoer te verminderen;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit, met name wanneer 
deze gericht zijn op micro-ondernemingen 
en kleine ondernemingen;

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten, met 
inachtneming van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt;

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringen in de bevordering 
van de circulaire economie, onder meer 
door het voorkomen en verminderen van 
afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling;

g) investeringen in de stimulering van 
een niet-toxische circulaire economie, ook 
in de bio-economie, onder meer door het 
voorkomen en verminderen van afval, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

Schrappen
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Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan;

Schrappen

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

Schrappen

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) technische bijstand. Schrappen

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF sociale investeringen, waaronder 
die ter ondersteuning van de uitvoering 
van de Europese pijler van sociale 
rechten, waarbij de participatie van en 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap en de meest behoeftigen worden 
gewaarborgd, met name door middel van:
a) microfinanciering, financiering 
voor sociale ondernemingen en de sociale 
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economie;
b) sociale innovatie, sociale 
infrastructuur en infrastructuur voor 
plaatselijke gemeenschappen, zoals 
gemeenschaps- en vrijwilligerscentra;
c) faciliteiten voor onderwijs en 
opleiding;
d) in energie-efficiënte sociale 
woningbouw waardoor energie-armoede 
wordt bestreden en “huisvesting voor 
alles”-oplossingen voor mensen die 
gevaar lopen dakloos te worden;
e) kwaliteitsvolle, duurzame en 
betaalbare sociale en 
gezondheidszorginfrastructuur en 
gezondheidszorgdiensten en innovatieve 
gezondheidsoplossingen;
f) culturele en erfgoedactiviteiten 
met een maatschappelijk doel.

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF de volgende investeringen die 
gericht zijn op werknemers en 
werkzoekenden:
a) bij- en omscholing van niet alleen 
huidige of voormalige werknemers in de 
fossielebrandstoffenindustrie, maar ook 
personen buiten de arbeidsmarkt, met 
inbegrip van langdurig werklozen, 
mensen die op zoek zijn naar een eerste 
baan en jongeren die niet werken, 
studeren of een opleiding volgen 
(NEET’s);
b) actief arbeidsmarkt- en 
vaardighedenbeleid met het oog op 
toekomstgerichte sectoren en 
werkgelegenheid, alsook persoonlijke en 
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op de mens gerichte hulp, advies- en 
ondersteunende diensten voor 
werkzoekenden;
c) waar passend tijdelijke 
inkomenssteunmaatregelen en sociale 
bescherming voor werknemers die het 
meest direct zijn getroffen door de 
transitie, met bijzondere aandacht voor 
armoede onder werkenden. Deze 
maatregelen zouden slechts een 
aanvulling zijn op nationale vangnetten, 
waar noodzakelijk;
d) actieve inclusie van 
werkzoekenden en sociaaleconomische 
integratie van mensen en 
gemeenschappen.

 (De letters a tot en met d van artikel 2 ter komen overeen met de letters h tot en met j van het 
voorstel van de Commissie, met de volgende wijzigingen, die zijn vetgedrukt en onderstreept:

h) bij- en omscholing van niet alleen huidige of voormalige werknemers in de 
fossielebrandstoffenindustrie, maar ook personen buiten de arbeidsmarkt, met inbegrip van 
langdurig werklozen, mensen die op zoek zijn naar een eerste baan en jongeren die niet 
werken, studeren of een opleiding volgen (NEET’s);

i) actief arbeidsmarkt- en vaardighedenbeleid met het oog op toekomstgerichte 
sectoren en werkgelegenheid alsook hulp voor werkzoekenden bij het zoeken van een baan;

i bis) waar passend tijdelijke inkomenssteunmaatregelen en sociale bescherming voor 
werknemers die het meest direct zijn getroffen door de transitie, met bijzondere aandacht 
voor armoede onder werkenden. Deze maatregelen zouden slechts een aanvulling zijn op 
nationale vangnetten, waar noodzakelijk;

j) actieve inclusie van werkzoekenden en sociaaleconomische integratie van mensen en 
gemeenschappen.)

Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Overeenkomstig lid 1 
ondersteunt het JTF technische bijstand 
met betrekking tot de in lid 2, 2 bis en 
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2 ter, bedoelde investeringsonderdelen.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

2 quinquies. Daarnaast kan het JTF in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c) VWEU en 
overeenkomstig staatssteunregels van de 
Unie als vastgesteld in de artikelen 107 en 
108 VWEU steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie en onderworpen zijn geweest 
aan een extra controle van naleving van 
de Europese pijler van sociale rechten, en 
leiden tot de creatie van duurzame 
hoogwaardige werkgelegenheid en betere 
sociale inclusie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie en de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen niet in stand houden.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 

2 sexies. Het JTF kan ook steun 
verlenen voor investeringen ter 
vermindering van de broeikasgasemissies 
van de in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG 



PE648.609v04-00 166/355 RR\1210220NL.docx

NL

Parlement en de Raad vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie op basis van de 
krachtens artikel 7, lid 2, onder i), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

vermelde activiteiten, op voorwaarde dat 
dergelijke investeringen zijn goedgekeurd 
als onderdeel van het territoriale plan voor 
een rechtvaardige transitie op basis van de 
krachtens artikel 7, lid 2, onder i), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie en de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen niet in stand houden, en 
moeten sociaal en ecologisch duurzaam 
zijn.

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 septies. Bij het begroten en 
programmeren van acties is het JTF erop 
gericht in gelijke mate steun te verlenen 
voor elk van de drie in lid 2, lid 2 bis, en 
lid 2 ter, bedoelde investeringsonderdelen. 
Het beginsel van gelijke aandelen kan 
naar eigen inzicht door de regio’s worden 
aangepast, waarbij de verplichting bestaat 
een evenwichtige benadering van de 
verschillende investeringsonderdelen in 
acht te nemen. 

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen;

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen, met uitzondering van 
aardgas als overgangsbrandstof of 
tussenproduct tussen steenkool en groene 
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energieën;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in artikel 4, lid 2, onder a) en b), 
vermelde activiteiten zijn de specifieke 
uitsluitingen van het [ESF+] ook van 
toepassing.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat.

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat en wanneer de geplande 
activiteiten voldoen aan de in artikel 4, 
lid 2, onder f), vastgestelde 
planningsvereiste en de doelstellingen van 
de Europese Green Deal.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
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uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen. Het 
totaal van de naar de JTF-prioriteit 
overgedragen middelen van het EFRO en 
het ESF+ bedraagt ten minste anderhalf 
maal het bedrag van steun uit het JTF 
voor die prioriteit, maar niet meer dan 
driemaal dat bedrag.

uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en, in 
voorkomend geval, de overeenkomstig 
artikel [21 bis] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] overgedragen 
middelen. Het aandeel van het ESF+ in 
het totaal van de overgedragen middelen 
mag niet hoger zijn dan 20 %.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

1. De lidstaten stellen, met volledige 
inachtneming van het 
partnerschapsbeginsel, samen met de 
betrokken lokale en regionale autoriteiten 
van de betreffende gebieden, alsook met de 
sociale partners, maatschappelijke 
organisaties en lokale actoren, en volgens 
het model in bijlage II een of meer 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie op voor een of meer getroffen 
gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de 
economische, arbeidsmarkt- en sociale 
effecten van de transitie, alsmede de 
indirecte bedrijfstakken die worden 
getroffen zoals toeleveranciers en 
dienstverleners, met name wat betreft de 
aanpassing van werknemers, de 
herscholingsbehoeften van de verwachte 
arbeidsprofielen ten gevolge van de 
veranderingen op de arbeidsmarkt in die 
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gebieden of de verwachte aanpassing van 
werknemers of het verwachte banenverlies 
bij de productie en het gebruik van fossiele 
brandstoffen, de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit, en de sectoren 
waarvan de industriële eindproducten 
rechtstreeks door de transitie naar 
koolstofneutraliteit worden getroffen.

__________________ __________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
die consistent zijn met de meest recente 
versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”);

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie tegen 
uiterlijk 2050, met inbegrip van wettelijk 
bindende data voor belangrijke stappen in 
het transitieproces die consistent zijn met 
de meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”), voor de 
uitfasering van steenkool, overige fossiele 
brandstoffen, en subsidies voor fossiele 
brandstoffen, binnen het betreffende 
gebied in een tijdsbestek dat in 
overeenstemming is met de doelstelling 
om de stijging van de temperatuur op 
aarde te beperken tot 1,5 °C boven het 
pre-industriële niveau;

Amendement 53
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1;

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden of de sectoren die het 
zwaarst door het onder a) bedoelde 
transitieproces worden getroffen 
overeenkomstig lid 1;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
arbeidsmarkt-, economische en 
milieueffecten alsmede de positieve 
neveneffecten, met name op het gebied 
van gezondheid en welzijn, van de transitie 
naar een op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie – waarbij het 
potentiële aantal getroffen banen en 
banenverlies alsmede de potentiële creatie 
van banen, behoefte aan nieuwe 
vaardigheden en andere sociale gevolgen 
van de groene economie, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de transitie 
naar koolstofneutraliteit, het afstappen 
van het gebruik van fossiele brandstoffen 
of de stopzetting van broeikasgasintensieve 
activiteiten in die gebieden en de 
uitdagingen in termen van energie-
armoede;

Amendement 55
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de uitdagingen en 
kansen voor de maatschappij, 
arbeidsmarkt, economie en het milieu van 
de transitie naar een op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde, zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte, 
circulaire en klimaatneutrale economie, 
met een uitvoerige lijst van de geplande 
acties met inachtneming van de in artikel 
4, lid 2, onder a) en b) bedoelde 
evenwichtige verdeling tussen de de drie 
investeringsonderdelen;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale strategieën en plannen;

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale, interregionale of 
grensoverschrijdende strategieën en 
plannen, de overige Uniefondsen zoals het 
[ESF+], het EFRO en het EGF, de 
NECP’s, de betrokken strategieën van de 
Unie (de Europese Green Deal en de 
Europese pijler van sociale rechten), en 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een gedetailleerde lijst van de 
verschillende geraadpleegde partners en 
belanghebbenden die de mensen 
vertegenwoordigen die in de betreffende 
gebieden wonen;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties;

f) een beschrijving van de 
governance-instrumenten en -
mechanismen, die bestaan uit de 
partnerschapsovereenkomst en de wijze 
waarop de betrokken lokale en regionale 
autoriteiten en lokale belanghebbenden 
werden betrokken bij de organisatie en 
uitvoering van het partnerschap, de 
geplande monitoring- en 
evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties, in 
overeenstemming met de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (CDR 240/2014);

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) een beschrijving van de wijze 
waarop de openbare raadpleging die aan 
de opstelling van territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie voorafging 
werd georganiseerd en de wijze waarop de 
uitkomst van deze raadpleging in 
aanmerking is genomen;
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Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 - letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties en de 
verwachte bijdrage ervan om het effect van 
de transitie te verzachten;

g) een beoordeling van de 
transitiemogelijkheden voor de 
betreffende gebieden en hun inwoners, 
met een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties, waaronder 
het arbeidsmarkt- en vaardighedenbeleid 
dat nodig is om een actieve rol te 
vervullen bij het bevorderen en 
ondersteunen van werkgelegenheid en het 
creëren van banen, en de verwachte 
bijdrage ervan om de sociale, 
economische, energiezekerheids- en 
milieueffecten van de transitie te 
verzachten en de uitdagingen van de 
transitie om te zetten in een kans voor de 
regio en de mensen die daar wonen;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis van 
een kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen;

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis van 
een kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen; of 
wanneer er een dwingende noodzaak is 
werknemers en werkzoekenden om te 
scholen en geen andere financiering 
beschikbaar is;
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie en 
leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies die aanzienlijk 
verder gaat dan de betreffende benchmarks 
voor kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen;

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie en leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies die aanzienlijk verder 
gaat dan de betreffende benchmarks voor 
kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen en toegespitst zijn op sociale 
duurzaamheid;

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) synergie en complementariteit met 
andere programma’s van de Unie en pijlers 
van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie om in de 
vastgestelde ontwikkelingsbehoeften te 
voorzien.

j) synergie en complementariteit met 
andere programma’s van de Unie en pijlers 
van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie om in de 
vastgestelde ontwikkelingsbehoeften van 
het in het plan beoogde gebied te 
voorzien.

Amendement 64
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) een duidelijke beschrijving van de 
rol die wordt verwacht van de overheid en 
openbare instanties ter ondersteuning van 
de uitvoering van de plannen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de betreffende strategieën voor 
slimme specialisatie, de nationale energie- 
en klimaatplannen en de Europese pijler 
van sociale rechten.

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de betreffende strategieën voor 
slimme specialisatie, de nationale energie- 
en klimaatplannen, de Europese Green 
Deal, de Europese pijler van sociale 
rechten, de verbintenissen van de Unie uit 
hoofde van de Overeenkomst van Parijs 
en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de herziening van een nationaal 
energie- en klimaatplan overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) 
2018/1999 een herziening van een 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie vereist, wordt deze herziening 
uitgevoerd als onderdeel van de 
tussentijdse evaluatie overeenkomstig 

Schrappen
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artikel 14 van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening].

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie zijn niet van 
toepassing op overheidsinvesteringen in 
fossielebrandstofinfrastructuur en bieden 
een kans om lokale economieën en korte 
economische trajecten verder te 
versterken.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De toepassing van dit artikel 
gebeurt in volledige overeenstemming met 
het Unie- en nationale recht inzake 
gegevensbescherming en zonder afbreuk 
te doen aan de bepalingen van 
Verordening (EU).../... [nieuwe GB-
verordening].

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 3, lid 3, en artikel 8, lid 4, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
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kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 
13 april 2016 over beter wetgeven.

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen en raadpleegt zij 
belanghebbenden overeenkomstig de 
beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikelen 8, 
lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, 
en artikel 8, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool (weging van 25 %),

ii) werkgelegenheid in de winning en 
het energieverbruik van steenkool en 
bruinkool, olieschalie en turf (weging van 
25 %),

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 2 miljard 
EUR ontvangt. De bedragen boven 
2 miljard EUR  per lidstaat worden in 
verhouding met de aan alle andere lidstaten 
toegewezen bedragen herverdeeld. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
dienovereenkomstig herberekend;

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 8 miljard 
EUR ontvangt. De bedragen boven 
2 miljard EUR  per lidstaat worden in 
verhouding met de aan alle andere lidstaten 
toegewezen bedragen herverdeeld. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
dienovereenkomstig herberekend;

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overzicht van het transitieproces en 
vaststelling van de zwaarst getroffen 
gebieden in de lidstaat

1. Overzicht van het transitieproces en 
vaststelling van de gebieden in de lidstaat 
die steun nodig hebben om de transitie 
naar koolstofneutraliteit te realiseren
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder a) – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. Overzicht van het verwachte 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de nationale energie- en 
klimaatplannen en andere bestaande 
transitieplannen, met inbegrip van een 
tijdschema voor het stopzetten of afbouwen 
van activiteiten als de winning van 
steenkool en bruinkool of de 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool

1.1. Overzicht van het verwachte 
transitieproces naar een op hernieuwbare 
energie gebaseerde, uiterst hulpbronnen- 
en energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de nationale energie- en 
klimaatplannen en andere bestaande 
transitieplannen, met inbegrip van een 
tijdschema voor het stopzetten of afbouwen 
van aan fossiele brandstoffen verbonden 
activiteiten tegen 2050 en in een 
tijdsbestek dat in overeenstemming is met 
de doelstelling om de stijging van de 
temperatuur op aarde te beperken tot 
1,5 °C boven het pre-industriële niveau

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder b) – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2. Vaststelling van de gebieden die naar 
verwachting het zwaarst zullen worden 
getroffen en motivering van deze keuze, 
met een overeenkomstige raming van de 
gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid op basis van het overzicht 
in punt 1.1

1.2. Vaststelling van de gebieden, sectoren, 
gemeenschappen en de categorieën 
mensen die daar wonen die het meest 
behoefte hebben aan passende steun om 
de uitdaging om te zetten in een kans voor 
die mensen en motivering van deze keuze, 
met een overeenkomstige raming van de 
gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid op basis van het overzicht 
in punt 1.1

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – titel



PE648.609v04-00 180/355 RR\1210220NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beoordeling van de 
transitieproblemen voor elk van de 
vastgestelde gebieden

2. Beoordeling van de 
transitieproblemen en -mogelijkheden voor 
elk van de vastgestelde gebieden

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1. Beoordeling van de economische, 
sociale en territoriale gevolgen van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie

2.1. Beoordeling van de economische, 
sociale, sectorale en territoriale 
uitdagingen en kansen van de transitie 
naar een op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder c) – tabel – alinea 1 – 
streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– krimpende sectoren, die naar 
verwachting hun met de transitie verband 
houdende activiteiten zullen stopzetten of 
aanzienlijk zullen afbouwen, met 
bijbehorend tijdschema;

– krimpende sectoren en sectoren die 
naar verwachting zullen krimpen 
overeenkomstig de overkoepelende 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal, die naar verwachting hun met de 
transitie verband houdende activiteiten 
zullen stopzetten of aanzienlijk zullen 
afbouwen, met bijbehorend tijdschema;

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder c) – tabel – alinea 2 – 
streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het verwachte banenverlies en de 
verwachte behoeften aan omscholing, 
rekening houdend met de prognoses voor 
de vaardigheidsbehoeften;

– het verwachte banenverlies en de 
verwachte behoeften aan omscholing, 
vaardigheden en opleiding, en de 
geplande soorten steun en beleid, rekening 
houdend met de prognoses voor de 
vaardigheidsbehoeften in de verschillende 
sectoren en industrietakken om zich te 
kunnen aanpassen aan de vereiste 
veranderingen;

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder c) – tabel – alinea 2 – 
streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het potentieel aan economische 
diversificatie en de ontwikkelingskansen.

– het potentieel aan economische 
diversificatie en de ontwikkelingskansen 
voor de gebieden en hun inwoners in 
andere mogelijke bestaande of nieuwe 
duurzame sectoren en ondernemingen;

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder c) – tabel – alinea 2 – 
streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de verwachte gevolgen voor 
verschillende categorieën van de lokale 
bevolking ten aanzien van leeftijd, 
geslacht en woonplaats.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. Ontwikkelingsbehoeften en -
doelstellingen tegen 2030 met het oog op 
het bereiken van klimaatneutraliteit

2.2. Ontwikkelingsbehoeften en -
doelstellingen tegen 2030 met het oog op 
het bereiken van een op hernieuwbare 
energie gebaseerde, uiterst hulpbronnen- 
en energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder d) – tabel – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ontwikkelingsbehoeften om de 
problemen die met de transitie gepaard 
gaan, aan te pakken; 

– ontwikkelingsbehoeften om de 
problemen en mogelijkheden die met de 
transitie gepaard gaan, aan te pakken;

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder d) – tabel – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– doelstellingen en verwachte 
resultaten van de uitvoering van de 
prioriteit van het JTF.

– doelstellingen en verwachte 
resultaten van de uitvoering van de 
prioriteit van het JTF, onder meer voor de 
mensen die in de betreffende regio’s 
wonen;

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder d) – tabel – streepje 2 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– doelstellingen en verwachte 
resultaten voor de lokale economie.
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Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.3 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder e) – tabel – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– andere regionale of nationale 
ontwikkelingsplannen.

– andere regionale, nationale, 
territoriale, interregionale of 
grensoverschrijdende strategieën en 
plannen, overige Uniefondsen zoals het 
[ESF+], het EFRO en het EGF, de 
NECP’s, de betrokken strategieën van de 
Unie (de Europese Green Deal en de 
Europese pijler van sociale rechten), en 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties;

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.3 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder e) – tabel – streepje 3 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een gedetailleerde lijst van de 
verschillende geraadpleegde partners en 
belanghebbenden die de mensen 
vertegenwoordigen die in de betreffende 
gebieden wonen.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder g) – tabel – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– soort voorgenomen concrete acties 
en de verwachte bijdrage ervan om het 
effect van de klimaattransitie te 
verzachten.

– soort voorgenomen concrete acties 
en de verwachte bijdrage ervan om de 
rechtvaardige transitie naar 
koolstofneutraliteit te begeleiden en actief 
te ondersteunen.
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Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder h) – tabel – alinea 1 – 
streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een volledige lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen en voor 
elk ervan een motivering van de noodzaak 
van dergelijke steun op basis van een 
kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen.

– een volledige lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen en voor 
elk ervan een motivering van de noodzaak 
van dergelijke steun op basis van een 
kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde duurzame en 
fatsoenlijke banen of wanneer er een 
dwingende noodzaak is werknemers en 
werkzoekenden om te scholen en geen 
andere financiering beschikbaar is.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder i) – tabel – alinea 1 – 
streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een volledige lijst van de te 
ondersteunen acties en een motivering dat 
deze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies tot onder de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG, mits zij 
noodzakelijk zijn voor de bescherming van 
een aanzienlijk aantal banen.

– een volledige lijst van de te 
ondersteunen acties en een motivering dat 
deze bijdragen tot de transitie naar een op 
hernieuwbare energie gebaseerde, uiterst 
hulpbronnen- en energie-efficiënte, 
circulaire en klimaatneutrale economie en 
leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies tot onder de 
relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG, mits zij noodzakelijk zijn 
voor de aanpassing, de omvorming of het 
verlies van de betrokken banen en de 
nieuwe banen fatsoenlijk en duurzaam 
zijn.
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Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder j) – tabel – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– synergie en complementariteit van 
de voorgenomen acties met andere 
programma’s in het kader van de 
doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” (ondersteuning 
van het transitieproces), andere 
financieringsinstrumenten (het 
Moderniseringsfonds van het 
emissiehandelssysteem van de EU) en 
andere pijlers van het mechanisme voor 
een rechtvaardige transitie (specifieke 
regeling in het kader van InvestEU en de 
met de Europese Investeringsbank 
opgezette leenfaciliteit voor de 
overheidssector) om aan de vastgestelde 
investeringsbehoeften te voldoen

– synergie en complementariteit van 
de voorgenomen acties met andere 
programma’s in het kader van de 
doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” (ondersteuning 
van het transitieproces), andere 
financieringsinstrumenten (het 
Moderniseringsfonds van het 
emissiehandelssysteem van de EU) en 
andere pijlers van het mechanisme voor 
een rechtvaardige transitie (specifieke 
regeling in het kader van InvestEU en de 
met de Europese Investeringsbank 
opgezette leenfaciliteit voor de 
overheidssector) om aan de vastgestelde 
investeringsbehoeften te voldoen en 
vereiste steun voor mensen die in de 
betreffende gebieden wonen, met name 
werknemers en werkzoekenden;

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder j) – tabel – streepje 1 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een duidelijke beschrijving van de 
rol die wordt verwacht van de overheid en 
openbare instanties ter ondersteuning van 
de uitvoering van de plannen.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.1 – tabel – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– regelingen voor de betrokkenheid – regelingen voor de actieve 
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van partners bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie;

betrokkenheid van partners, in 
overeenstemming met de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (CDR 240/2014), 
waaronder ngo’s, vakbonden en andere 
belangrijke vertegenwoordigers en 
belanghebbenden die de mensen 
vertegenwoordigen die in de betreffende 
gebieden wonen, met name werknemers 
en werkzoekenden, bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie, waaronder welke 
maatschappelijke organisaties moeten 
worden betrokken en hoe 
vertegenwoordigers van gemeenschappen 
proactief moeten worden geraadpleegd en 
betrokken bij het programmeringsproces. 
Zij moeten vóór, tijdens en na de 
opstelling van 
programmeringsdocumenten worden 
geraadpleegd en betrokken;

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.1 – tabel – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– resultaten van openbare 
raadpleging.

– resultaten van openbare 
raadpleging, in overeenstemming met de 
Europese gedragscode inzake 
partnerschap in het kader van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen (CDR 240/2014), en 
een beschrijving van de wijze waarop de 
openbare raadpleging werd georganiseerd 
en de wijze waarop de uitkomst van deze 
raadpleging in aanmerking is genomen in 
het plan.
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Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.2 – tabel – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– geplande monitoring- en 
evaluatiemaatregelen, met inbegrip van 
indicatoren voor het meten van de 
capaciteit van het plan om de 
doelstellingen te verwezenlijken

– geplande monitoring- en 
evaluatiemaatregelen, met inbegrip van 
indicatoren voor het meten van de 
capaciteit van het plan om de 
doelstellingen te verwezenlijken, de 
uitfasering van alle aan fossiele 
brandstoffen verbonden activiteiten in de 
betreffende gebieden, het aantal nieuwe 
duurzame en fatsoenlijke banen en de 
arbeidskansen die kunnen worden 
gecreëerd en de verwachte sociale 
resultaten zoals vermindering van de 
extreme armoede

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.3 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Instantie(s) die verantwoordelijk is (zijn) 
voor de coördinatie en de monitoring van 
de uitvoering van het plan en de rol 
daarvan

Instantie(s) die verantwoordelijk is (zijn) 
voor de coördinatie en de monitoring van 
de uitvoering van het plan en de rol 
daarvan, overeenkomstig de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (CDR 240/2014)

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel – kolom 1 – Output – na “RCO 209” (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de regio’s van NUTS-niveau 3 die de 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
uitvoeren, de regionale sociale 
ontwikkeling:
RCO 301 - investeringen in 
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microfinancieringen, financieringen van 
sociale ondernemingen en de sociale 
economie;
RCO 302 - faciliteiten voor onderwijs en 
opleiding;
RCO 303 - investering in energie-
efficiënte sociale woningbouw waardoor 
energie-armoede wordt bestreden en 
mensen die gevaar lopen dakloos te 
worden huisvesting wordt geboden;
RCO 304 - kwaliteitsvolle, duurzame en 
betaalbare sociale en 
gezondheidszorginfrastructuur en 
gezondheidszorgdiensten en innovatieve 
gezondheidsoplossingen, inclusief 
gezondheidsdiensten en nieuwe 
zorgmodellen;
RCO 305 - sociale innovatie, met inbegrip 
van innovatieve sociale oplossingen en 
regelingen om sociale effecten en 
resultaten op die gebieden te bevorderen;
RCO 306 - culturele en erfgoedactiviteiten 
met een maatschappelijk doel;
RCO 307 - infrastructuur voor 
plaatselijke gemeenschappen, zoals 
gemeenschaps- en vrijwilligerscentra;
RCO 309 - inclusie van en 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap.
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2.7.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapporteur voor advies: Alexandr Vondra

BEKNOPTE MOTIVERING

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) is de eerste pijler van het mechanisme voor 
een rechtvaardige transitie en wordt beschouwd als voorwaarde voor een succesvolle transitie 
naar een klimaatneutrale economie. De Commissie wil waarborgen dat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten, maar het voorstel voor het JTF komt deze belofte niet na. 

Ten eerste is het JTF met een grootte van 7,5 miljard EUR veel te klein om aan de voorspelde 
behoeften te voldoen, die in sommige lidstaten tot 2050 naar schatting honderden miljarden 
bedragen. Daarom ben ik van oordeel dat extra geld nodig is om de omvang van het JTF te 
vergroten, waarover moet worden gedebatteerd tijdens de lopende onderhandelingen over het 
volgende meerjarig financieel kader.

Ten tweede pakt de Commissie dit gebrek aan middelen aan door middel van een verplichte 
overdracht van het EFRO en het ESF+. Naar mijn mening wordt hierdoor geld weggehaald bij 
andere belangrijke doelstellingen en moet dit uitsluitend op vrijwillige basis gebeuren en naar 
het oordeel van de lidstaten, die het best in staat zijn hun eigen investeringsbehoeften te 
beoordelen.

Ten derde moeten de uitgavenprioriteiten van het JTF worden gewijzigd om de impact ervan 
te maximaliseren. De steen- en bruinkoolafhankelijke regio’s van de EU zullen als eerste en 
het zwaarst worden getroffen door de transitie van de EU naar een koolstofarme economie. Er 
moeten daarom aanzienlijke JTF-middelen worden geïnvesteerd in de lidstaten en regio’s die 
nog steeds grotendeels, als niet geheel afhankelijk zijn van steen- en bruinkool, en waar de 
economische en sociale gevolgen van duurzame transities het grootst zullen zijn.

Teneinde de klimaattransitie in de lidstaten te faciliteren:

- moeten investeringen in gas worden toegestaan als deze leiden tot aanzienlijke 
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emissieverminderingen, aangezien gas moet worden beschouwd als overgangsenergiebron;

- moeten grote bedrijven niet worden gediscrimineerd, aangezien zij op grotere schaal 
investeringen kunnen leveren, hoewel kmo’s en opkomende bedrijven uiteraard ook moeten 
worden ondersteund; en 

- moeten nieuwe technologieën worden ondersteund als ze volwassen genoeg zijn om te 
worden ingezet, zodat het JTF op de korte termijn echte veranderingen kan bewerkstelligen.

In het licht van de huidige bredere politieke context — waaronder de waarschijnlijkheid dat 
de investeringscapaciteit in de nasleep van de COVID-19-crisis lager zal zijn—ben ik van 
mening dat de EU mogelijk niet klaar is om te streven naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

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
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 175, derde alinea,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 175, derde alinea, en artikel 322, 
lid 1, onder a),

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs, en in het 
bijzonder de in artikel 2 daarvan 
genoemde doelstelling, en de 
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de EU-financiering op groene 
doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische 
en sociale kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op ecologisch en 
sociaal duurzame doelstellingen te 
concentreren. Deze verordening voert een 
van de in de mededeling over de Europese 
Green Deal (“de Europese Green Deal”)11 
beschreven prioriteiten uit en maakt deel 
uit van het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa12, dat in specifieke 
financiering uit hoofde van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het cohesiebeleid 
voorziet om het grondgebied van de Unie 
en haar inwoners, met name de meest 
kwetsbare, te steunen bij het aanpakken 
van de economische en sociale 
uitdagingen van de transitie naar een 
klimaatneutrale, ecologisch duurzame, 
energie- en hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie, die ten laatste tegen 
2050 moet zijn gerealiseerd, waarbij de 
resterende broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente absorpties 
en waarbij het natuurlijke kapitaal van de 
Unie en de gezondheid en het welzijn van 
mensen worden beschermd en bevorderd.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 van 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 van 14.1.2020.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale, ecologisch duurzame, 
energie- en hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie vormt een van de 
belangrijkste beleidsdoelstellingen van de 
Unie en zal aanzienlijke bijkomende 
investeringen vereisen. Op 12 december 
2019 heeft de Europese Raad zijn 
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in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en 
op middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal en economisch 
effect op regio’s die sterk afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen — vooral 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie — 
of broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

goedkeuring gehecht aan de doelstelling 
om tegen 2050 een klimaatneutrale Unie 
tot stand te brengen als een manier om bij 
te dragen aan het bereiken van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Hoewel de maatregelen voor de 
strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn algemene voordelen met zich 
zullen meebrengen, bieden zij op 
middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen, omdat niet alle mensen, 
gebieden en lidstaten hun transitie vanaf 
hetzelfde beginpunt starten en ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit 
beschikken om maatregelen te nemen. 
Sommige zijn verder gevorderd dan andere 
en de transitie heeft een groter sociaal en 
economisch effect op regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
— vooral steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie — of broeikasgasintensieve 
industrieën. Een dergelijke situatie brengt 
niet alleen het risico mee dat de transitie in 
de Unie op het gebied van klimaatactie niet 
overal even snel verloopt, maar ook dat de 
verschillen tussen de regio’s toenemen, 
waardoor de doelstellingen van sociale, 
economische en territoriale cohesie in het 
gedrang komen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
op mensen gericht, eerlijk, inclusief en 
sociaal aanvaardbaar is voor iedereen, 
ongelijkheden verkleint en niemand 
uitsluit. Daarom moeten zowel de Unie als 
de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische, ecologische 
en sociale gevolgen ervan en alle 
mogelijke instrumenten inzetten om 
negatieve gevolgen te voorkomen of, als 
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dat niet mogelijk is, te verzachten en 
nieuwe kansen te creëren voor de mensen 
en gebieden die het hardst zijn getroffen 
door de transitie. De begroting van de 
Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De transitie naar een 
koolstofneutrale economie vormt ook een 
kans om meer banen te creëren. Volgens 
de evaluatie van de Commissie van 2019 
over de ontwikkelingen op het gebied van 
werkgelegenheid en op sociaal gebied in 
Europa (“Employment and Social 
Developments in Europe”, ESDE) zal de 
transitie naar een koolstofneutrale 
economie zorgen voor meer beschikbare 
banen. De transitie zal naar verwachting 
zorgen voor 1,2 miljoen extra banen in de 
Unie tegen 2030, in aanvulling op de 12 
miljoen nieuwe banen die reeds verwacht 
zijn. Volgens de Commissie kan de 
huidige polarisatie op de arbeidsmarkt, 
die het gevolg is van automatisering en 
digitalisering, door de transitie worden 
verzacht doordat banen worden gecreëerd 
die zich qua loon- en 
vaardigheidsverdeling ergens in het 
midden bevinden, met name in de bouw 
en de industrie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Gezien de huidige economische en 
sociale terugval ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie in de lidstaten, zijn 
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betere cohesiebeleidsinstrumenten en 
versoepelde EU-begrotingseisen van 
essentieel belang. Het moet de lidstaten 
vrijstaan om in het verlengde van hun 
economische en sociale behoeften de aan 
fondsen, kostenposten en prioriteiten 
toegewezen kredieten te verplaatsen naar 
een ander fonds of een andere kostenpost 
of prioriteit, ongeacht de doelstellingen 
voor thematische concentratie en de 
macro-economische en/of politieke 
voorwaarden van de Unie.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale en 
economische gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet mensen en 
gebieden steunen bij het aanpakken van 
de sociale, ecologische en economische 
impact van de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie door de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
economische, sociale, milieu- en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen, ook in het licht van de 
COVID-19-crisis.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
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(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid te verzachten. 
Dit komt tot uiting in de specifieke 
doelstelling van het JTF, die op hetzelfde 
niveau is vastgesteld en samen met de in 
artikel [4] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is maatregelen te 
ondersteunen die zijn gericht op een 
eerlijke en succesvolle transitie naar een 
klimaatneutrale economie en de negatieve 
gevolgen van de klimaat- en ecologische 
transitie te voorkomen en, als dat niet 
mogelijk is, te verzachten door steun te 
verlenen en nieuwe kansen te bieden aan 
de meest getroffen mensen en gebieden, 
met name de direct betrokken 
werknemers. Overeenkomstig de 
specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen vergemakkelijken dan wel 
temperen door nieuwe duurzame 
arbeidskansen te creëren, de negatieve 
effecten op de werkgelegenheid en 
nadelige sociale gevolgen, die tot 
ontvolking van de getroffen regio’s 
zouden kunnen leiden, te verzachten en de 
diversificatie en de modernisering van de 
lokale economie te financieren middels 
directe steun voor ecologisch en sociaal 
duurzame activiteiten. Dit komt tot uiting 
in de specifieke doelstelling van het JTF, 
die op hetzelfde niveau is vastgesteld en 
samen met de in artikel [4] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De omvang van het JTF moet 
evenredig zijn aan de behoeften van een 
rechtvaardige klimaat- en milieutransitie. 
Er moet aan alle lidstaten financiering 
worden verstrekt om hun transitie te 
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ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor steenkoolgebieden waar nog steeds 
steenkool wordt gewonnen, en voor 
gebieden waar belangrijke structurele 
veranderingen plaatsvinden als gevolg 
van de uitfasering van de 
mijnbouwactiviteiten.

Amendement 10

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 
klimaatacties en de versnelling van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie die ten laatste tegen 2050 moet 
zijn gerealiseerd. 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 40 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen. De uit het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”) en het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) 
overgedragen middelen zullen – als de 
lidstaten tot een dergelijke overdracht 
besluiten – bijdragen tot het halen van dit 
streefcijfer.

Amendement 11
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De middelen uit het JTF zijn op 
zich onvoldoende om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te bewerkstelligen. De 
andere twee pijlers van het mechanisme 
voor een rechtvaardige transitie zullen 
een aanvullende reeks maatregelen en 
financieringsmogelijkheden bieden, naast 
het JTF, met als doel de transitie van de 
meest getroffen regio’s te 
vergemakkelijken en te versnellen. Een 
specifieke regeling voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van InvestEU zal 
particuliere investeringen aantrekken die 
de regio’s in transitie ten goede komen en 
hun economieën helpen nieuwe bronnen 
van groei te vinden, zoals projecten voor 
decarbonisatie, economische diversificatie 
van de regio’s, energie, vervoer en sociale 
infrastructuur. Een door de 
Uniebegroting gedekte publieke 
kredietfaciliteit met de Europese 
Investeringsbank zal worden aangewend 
voor leningen tegen gunstige 
voorwaarden aan de publieke sector, 
bijvoorbeeld voor investeringen in 
energie- en vervoersinfrastructuur, 
netwerken voor stadsverwarming en 
renovatie of isolatie van gebouwen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Een rechtvaardige transitie houdt 
ook in dat degenen die het meest getroffen 
zijn door klimaatverandering worden 
gesteund. De effecten van een 
veranderend klimaat zullen een 
onevenredige invloed hebben op sommige 
regio’s en gemeenschappen die, in de 
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geest van Europese solidariteit, 
gehandhaafd moeten blijven.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen.

(7) De middelen uit het JTF moeten 
complementair zijn met de beschikbare 
middelen uit hoofde van het cohesiebeleid, 
zonder afbreuk te doen aan andere 
doelstellingen van het cohesiebeleid en 
financiële toewijzingen die zijn 
geprogrammeerd voor andere 
doelstellingen in het kader van het EFRO 
en het ESF+.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

(8) De klimaat- en milieutransitie is 
een uitdaging voor alle lidstaten, maar zal 
op de lange termijn ook nieuwe kansen 
bieden. De transitie zal bijzonder lastig zijn 
voor lidstaten die sterk afhankelijk zijn van 
vaste fossiele brandstoffen, maar ook voor 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten. Deze activiteiten zullen 
geleidelijk moeten verdwijnen of worden 
aangepast vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit terwijl de voorziening 
van betaalbare schone energie wordt 
veiliggesteld. Het JTF moet daarom alle 
lidstaten ten goede komen, maar de 
verdeling van de financiële middelen van 
het JTF moet de capaciteit van de lidstaten 
weerspiegelen om de nodige investeringen 
te financieren om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om een passend financieel kader 
voor het JTF vast te stellen moet de 
Commissie de jaarlijkse verdeling van de 
beschikbare toewijzingen per lidstaat in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” vaststellen op 
basis van objectieve criteria.

(9) Om een passend financieel kader 
voor het JTF vast te stellen moet de 
Commissie de jaarlijkse verdeling van de 
beschikbare toewijzingen per lidstaat in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” vaststellen op 
basis van objectieve criteria en duidelijke 
voorwaarden.

Amendement 16

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 

(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 gemeenschappen, 
werknemers en lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op 
middellange tot lange termijn, rekening 
houdend met alle doelstellingen van de 
Green Deal en de Europese pijler van 
sociale rechten. De gefinancierde 
projecten moeten bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame, energie- en 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie. Investeringen in transitionele 
energiebronnen zoals aardgas moeten in 
aanmerking komen voor steun indien 
zulke investeringen leiden tot een 



PE648.609v04-00 202/355 RR\1210220NL.docx

NL

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 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.

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 Raad12a, tenzij een 
lidstaat in het territoriale plan voor een 
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 binnen een termijn die 
verenigbaar is met de verplichtingen van 
de Unie uit hoofde van de Overeenkomst 
van Parijs 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-klimaat- en energiedoelstellingen 
voor 2030 en het 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 
de bestrijding van energiearmoede, 
activiteiten ter bevordering van het gebruik 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, waaronder die gebaseerd 
op kunstmatige intelligentie, digitalisering 
en connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de klimaat- en 
milieutransitie helpen verzachten en 
bijdragen tot het aanzienlijk verminderen 
van de broeikasgasemissies en het gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen. 
Investeringen in een circulaire bio-
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economie die is gebaseerd op duurzame 
hulpbronnen en in het herstel van 
verslechterde ecosystemen zijn van 
essentieel belang om de doelstelling van 
klimaatneutraliteit in 2050 te behalen. 
Zulke investeringen kosten veel geld, en 
daarom moeten alle lidstaten in 
aanmerking komen voor steun ongeacht 
hun financiële capaciteit. 

_________________ _________________
12 bis Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 juni 2020 betreffende de 
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 “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, Communication from the 
Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council, the 
European Economic and Social 
Committee, the Committee of the Regions 
and the European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, Communication from the 
Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council, the 
European Economic and Social 
Committee, the Committee of the Regions 
and the European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het JTF moet activiteiten 
en het gebruik van technologieën 
ondersteunen die op lange termijn 
levensvatbaar zijn en niet afhankelijk 
zullen zijn van subsidies voor exploitatie 
na de aanvankelijke opschaling. 
Ondersteunde activiteiten mogen de 
ontwikkeling en het gebruik van 
koolstofarme alternatieven niet 
belemmeren en mogen niet leiden tot 
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lock-in van activa die in strijd zijn met de 
klimaatneutraliteits- en 
milieudoelstellingen, gezien hun 
levenscyclus.

Motivering

Overeenstemming met de tussen de drie EU-instellingen overeengekomen EU-taxonomie voor 
duurzame financiering vergemakkelijkt de onderlinge afstemming tussen beleid, waaronder 
op het gebied van klimaat en milieu, en uitgaven uit de EU-begroting. De EU-taxonomie biedt 
een algemeen referentiekader voor het beoordelen of investeringen duurzaam zijn. Het JTF 
verleent geen steun aan activiteiten die in strijd zouden zijn met de klimaat- of 
milieudoelstellingen van de Green Deal.

Amendement 18

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 mensen 
die het meest getroffen worden door de 
klimaat- en milieutransitie, moet het JTF 
niet alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
alsook zelfstandigen en werklozen — om 
hen te helpen nieuwe kansen te benutten 
— maar alle categorieën werkzoekenden 
ook actief en op gepersonaliseerde wijze 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie in de samenleving 
bevorderen, waarbij de gendergelijkheid 
wordt geëerbiedigd en naar 
genderevenwicht wordt gestreefd.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het JTF heeft een 
belangrijke rol te vervullen in het 
verzachten van sociale gevolgen buiten de 
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economie en mag niet een louter zakelijk 
investeringsinstrument zijn. De transitie 
naar klimaatneutraliteit kan eisen stellen 
aan de getroffen regio’s en de mensen die 
daar wonen. De risico’s behelzen niet 
alleen verloren banen, maar ook gederfde 
lokale belastinginkomsten en de migratie 
van werknemers, waarbij jongeren en 
ouderen achterblijven, met de stopzetting 
van sommige diensten als mogelijk gevolg 
(met name voor mijnwerkers). 
Investeringen in sociale infrastructuur 
om een hoog niveau van dienstverlening 
voor de in de getroffen gebieden wonende 
mensen te waarborgen en het verlies aan 
diensten te compenseren, zijn daarom van 
cruciaal belang om te zorgen voor een 
sociaal rechtvaardige transitie waarbij 
niemand achterblijft. Het JTF moet in het 
bijzonder maatregelen omvatten om een 
recessie te voorkomen en ervoor te zorgen 
dat de lokale bevolking achter de 
veranderingen staat en dat de in de 
plaatselijke gemeenschap verleende 
diensten en de infrastructuur met 
betrekking tot gezondheidsdiensten, 
sociale diensten en de lokale democratie 
worden verbeterd.

Amendement 20

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 

(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 
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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 
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.

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, leiden tot de bescherming 
van een aanzienlijk aantal banen en geen 
aanvulling vormen op uit hoofde van 
Richtlijn 2003/87/EG ontvangen 
financiering. 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 
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.

__________________ ______________________
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 Unie 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 Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).  
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De EU-staatssteunregels 
moeten flexibel zijn opdat in aanmerking 
komende gebieden in transitie particuliere 
investeringen aantrekken. Bij het 
opstellen van de nieuwe richtsnoeren 
moet de Commissie daarom ook rekening 
houden met de problemen die verband 
houden met structurele veranderingen in 
de betrokken gebieden, om te waarborgen 
dat die gebieden voldoende flexibiliteit 
wordt geboden om hun projecten op een 
sociaal en economisch haalbare manier 
uit te voeren.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Steun met middelen van het 
JTF voor productieve investeringen in 
ondernemingen die geen kmo zijn, mag 
niet worden beperkt tot de gebieden die in 
aanmerking komen voor staatssteun 
volgens de toepasselijke staatssteunregels 
overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder a) 
en c), van het VWEU. Integendeel, 
staatssteunregels moeten alle regio’s die 
bijstand ontvangen via het JTF in staat 
stellen het gevaar van banenverlies in een 
vroeg stadium doeltreffend aan te pakken. 
Dit moet onder meer worden gewaarborgd 
door Verordening (EU) nr. 651/2014 van 
de Commissie1 bis dienovereenkomstig aan 
te passen;
________________
1 bis Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
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bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, 
blz. 1).

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) De gebieden die het hardst 
getroffen worden door de transitie naar 
een klimaatneutrale economie moeten de 
kans krijgen zo vroeg mogelijk actief te 
kunnen inspelen op de structurele 
verandering die hiermee gepaard gaat. 
Hiervoor moet de wetgeving inzake 
staatssteun worden aangepast, 
bijvoorbeeld middels een nieuw richtsnoer 
van de Europese Commissie op grond van 
artikel 107, lid 3, onder b) of c), van het 
VWEU, zodat wordt gewaarborgd dat 
steun toelaatbaar is volgens de 
toepasselijke regels, ongeacht de status 
van de ondersteunde regio’s;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
EFRO, het ESF+ of het Cohesiefonds 
ondersteund programma. Overeenkomstig 
artikel 21 bis van Verordening (EU) 
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Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] moeten de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.

[nieuwe GB-verordening] kunnen de JTF-
middelen worden versterkt met 
aanvullende financiering uit het EFRO en 
het ESF+. De respectieve bedragen die uit 
het EFRO en het ESF+ worden 
overgedragen, moeten consistent zijn met 
het soort concrete acties dat in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie wordt beschreven.

Amendement 25

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 rechtvaardig 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 en 
gemeenschappen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
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Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Financiële toewijzingen uit 
het JTF moeten afhankelijk zijn van de 
voorwaarde dat de lidstaat zijn verbintenis 
aan de doelstelling van klimaatneutraliteit 
in de EU in 2050 heeft onderschreven en 
aangetoond en een langetermijnstrategie 
heeft vastgesteld die consistent is met de 
Overeenkomst van Parijs en de 
temperatuurdoelstelling daarvan. In het 
geval een lidstaat niet aan deze 
voorwaarden voldoet, moet 50 % van de 
jaarlijkse toewijzingen aan de betrokken 
lidstaat worden opgeschort tot deze 
lidstaat de verbintenis heeft 
onderschreven en aangetoond.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen mensen en gebieden worden 
vermeld waarop de steun van het JTF moet 
worden geconcentreerd, en de nodige 
specifieke acties worden beschreven om tot 
een klimaatneutrale economie te komen, 
met name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden, binnen een termijn die 
verenigbaar is met de verplichtingen van 
de Unie uit hoofde van de Overeenkomst 
van Parijs. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen, kansen en 
investeringsbehoeften van die gebieden 
gedetailleerd worden beschreven en het 
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die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

soort concrete acties worden vermeld die 
nodig zijn voor de coherente ontwikkeling 
van klimaatbestendige en ecologisch 
duurzame economische activiteiten die 
ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval). De investeringsgebieden en -
prioriteiten die door de Commissie zijn 
vastgesteld in Bijlage D bij de 
landenverslagen in het kader van het 
Europees Semester voor 2020 kunnen 
worden gebruikt bij de beoordeling van de 
investeringen van de lidstaten.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De doelstellingen van deze 
verordening — namelijk steun verlenen 
aan gebieden die een economische en 
sociale transformatie ondergaan bij de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de achterstand van de minst 
begunstigde gebieden, alsook de beperking 
van de financiële middelen van de lidstaten 
en gebieden, en anderzijds de noodzaak 
van een coherent uitvoeringskader dat 
verschillende fondsen van de Unie onder 
gedeeld beheer bestrijkt. Aangezien deze 
doelstellingen beter op het niveau van de 
Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 

(19) De doelstellingen van deze 
verordening — namelijk steun verlenen 
aan mensen en gebieden die een 
economische en sociale transformatie 
ondergaan bij de transitie naar een 
klimaatneutrale, ecologisch duurzame, 
volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte en circulaire economie 
— kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de specifieke uitdagingen van 
de minst begunstigde mensen en gebieden, 
alsook de beperking van de financiële 
middelen van de lidstaten en gebieden, en 
anderzijds de noodzaak van een coherent 
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Unie maatregelen nemen overeenkomstig 
het in artikel 5 van het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

uitvoeringskader dat verschillende fondsen 
van de Unie onder gedeeld beheer bestrijkt. 
Aangezien deze doelstellingen beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
nemen overeenkomstig het in artikel 5 van 
het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement 29

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 mensen in gebieden 
die met diverse ernstige 
sociaaleconomische uitdagingen worden 
geconfronteerd als gevolg van de 
specifieke kenmerken van de lidstaten in 
het transitieproces naar een 
klimaatneutrale, ecologisch duurzame, 
energie- en hulpbronnenefficiënte 
economie van de Unie uiterlijk in 2050 en 
het streefcijfer van de Unie voor 2030 
voor het verminderen van de 
broeikasgasemissies.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 Artikel 2

Specifieke doelstelling Specifieke doelstelling

Overeenkomstig de tweede alinea van Overeenkomstig de tweede alinea van 
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artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s en 
mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te pakken”.

artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s en 
mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te pakken”, als genoemd in artikel 1, 
lid 1.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten.

1. Het JTF ondersteunt het sociale, 
sociaaleconomische en milieueffect van 
de transitie in getroffen regio’s in alle 
lidstaten.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
7,5 miljard EUR in prijzen van 2018, die 
al naargelang het geval verhoogd kunnen 
worden met in de begroting van de Unie 
toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
[X] miljard EUR in prijzen van 2018, die 
al naargelang het geval verhoogd kunnen 
worden met in de begroting van de Unie 
toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling. De JTF-
financiering dient niet ten koste te gaan 
van de middelen die zijn toegewezen aan 
andere MFK-sectoren.

Amendement 33
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Toegang tot de in het kader van 
het JTF beschikbaar gestelde middelen is 
afhankelijk van de voorwaarde dat de 
lidstaten hun verbintenis aan de 
Uniedoelstelling van klimaatneutraliteit 
ten laatste in 2050 heeft onderschreven en 
aangetoond, evenals van de vaststelling 
van een langetermijnstrategie als 
genoemd in artikel 15 van Verordening 
(EU) 2018/1999 van het Europees 
Parlement en de Raad 1 bis in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs.
In het geval een lidstaat niet aan de in de 
eerste alinea genoemde voorwaarden 
voldoet, worden de jaarlijkse toewijzingen 
voor die lidstaat met 50 % verminderd tot 
aan de voorwaarden is voldaan.
In de in artikel 7, lid 4, genoemde 
tussentijdse evaluatie zal worden 
beoordeeld of de in dit lid beschreven 
voorwaarden voldoende zijn om een vlotte 
energietransitie naar de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde klimaatneutrale economie 
mogelijk te maken. Indien nodig stelt de 
Commissie een wetgevingsvoorstel tot 
wijziging van dit lid vast.
_________________
1 bis Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de 
klimaatactie, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 663/2009 en 
(EG) nr. 715/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad, Richtlijnen 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU en 
2013/30/EU van het Europees Parlement 
en de Raad, Richtlijnen 2009/119/EG en 
(EU) 2015/652 van de Raad, en tot 
intrekking van Verordening (EU) 
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nr. 525/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 1).

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vereisen de eventuele in lid 2 
bedoelde aanvullende middelen die aan het 
JTF in de begroting van de Unie worden 
toegewezen of uit andere middelen worden 
verstrekt, geen aanvullende steun uit het 
EFRO of het ESF+.

4. In afwijking van artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] kunnen de eventuele in lid 2 
bedoelde aanvullende middelen die aan het 
JTF in de begroting van de Unie worden 
toegewezen of uit andere middelen worden 
verstrekt, aanvullende steun uit het EFRO 
of het ESF+ ontvangen, binnen de in 
artikel 6, lid 2 genoemde limieten.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF uitsluitend de volgende 
activiteiten:

2. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF de volgende activiteiten:

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, in het 
bijzonder micro-ondernemingen, kmo’s 
en startende ondernemingen, in het 
bijzonder in sectoren die noodzakelijk zijn 
voor de rechtvaardige transitie naar de in 
artikel 1, lid 1, genoemde klimaatneutrale 
economie;

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten;

b) investeringen in de oprichting van 
bedrijven, met bijzondere nadruk op 
kmo’s en startende ondernemingen 
teneinde bij te dragen tot economische 
diversificatie en reconversie, onder meer 
via bedrijfsincubatoren;
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c) investeringen in onderzoek en 
innovatie en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën;

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën die tot een aanzienlijke 
vermindering van de broeikasgasemissies 
en het gebruik van hulpbronnen of 
energie leiden;

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, veilige en duurzame 
energie, in de vermindering van 
broeikasgasemissies, hulpbronnen- en 
energie-efficiëntie (met inbegrip van 
stadsverwarming) en hernieuwbare 
energie, energieopslagtechnologieën en 
energienetwerken zoals slimme netten en 
supernetten;
d bis) investeringen in verband met de 
productie, verwerking, distributie, opslag 
of verbranding van aardgas, mits het 
wordt gebruikt als 
overbruggingstechnologie voor de 
vervanging van steenkool, bruinkool, turf 
of olieschalie en aantoonbaar voor een 
aanzienlijke vermindering van 
broeikasgasemissies zorgt, deze 
investeringen moeten het gebruik van 
hernieuwbare gassen in een latere fase 
mogelijk maken. Deze investeringen 
moeten overeenstemming zijn met de in 
Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde 
criteria, tenzij de lidstaat in zijn 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie de noodzaak om de operatie die 
niet in overeenstemming is te 
ondersteunen, naar behoren onderbouwt 
en aantoont dat de investering consistent 
is met klimaatneutraliteit uiterlijk in 
2050;
d ter) gerichte maatregelen voor 
aanpassing op het gebied van energie-
efficiëntie om energiearmoede en slechte 
huisvesting aan te pakken;
d quater) investeringen die gericht 
zijn op de bevordering van een 
verschuiving van vervoersmodaliteiten 
naar duurzamere vervoerswijzen;
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e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit en 
communicatietechnologie die de 
ontwikkeling van vraagrespons mogelijk 
maken, rekening houdend met de 
noodzaak om het gebruik van 
hulpbronnen en energie aanzienlijk te 
verminderen;

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten en het herstel 
van verslechterde ecosystemen, met 
inachtneming van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt;

g) investeringen in de bevordering van 
de circulaire economie, onder meer door 
het voorkomen en verminderen van afval, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling;

g) investeringen in de versterking en 
bevordering van de op duurzame 
hulpbronnen gebaseerde circulaire 
economie, ook wel bio-economie, onder 
meer door het voorkomen en verminderen 
van afval, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, hergebruik, herstel en 
recycling;

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

h) bij- en omscholing van werknemers 
en werkzoekenden, waaronder 
zelfstandigen, teneinde de 
vaardighedenkloof te overbruggen met het 
oog op de rechtvaardige transitie naar de 
in artikel 1, lid 1, genoemde 
klimaatneutrale economie;

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan;

i) hulp voor werkzoekenden bij het zoeken 
van een baan, waarbij voor zover mogelijk 
de gendergelijkheid wordt geëerbiedigd en 
naar genderevenwicht wordt gestreefd;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden, waarbij voor zover 
mogelijk de gendergelijkheid wordt 
geëerbiedigd en naar genderevenwicht 
wordt gestreefd;

k) technische bijstand. k) technische bijstand, met inbegrip 
van incubatoren en kweekscholen op 
lokaal en nationaal niveau voor projecten 
die financierders en projectpromotoren 
samenbrengen.

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
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het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie en niet leiden tot de overdracht 
van banen, kapitaal of productieprocessen 
van de ene lidstaat naar de andere.

Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie op basis van de 
krachtens artikel 7, lid 2, onder i), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie op basis van de 
krachtens artikel 7, lid 2, onder i), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie, leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van de broeikasgasemissies 
tot onder de relevante benchmarks voor 
kosteloze toewijzing uit hoofde van 
Richtlijn 2003/87/EG, niet leiden tot een 
toename van de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen in het desbetreffende gebied. 
Begunstigden van JTF-steun ontvangen 
voor een project geen aanvullende 
financiering uit andere fondsen in het 
kader van Richtlijn 2003/87/EG.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales of andere activiteiten die 
verband houden met de 
kernenergiesector;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen;

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van vaste fossiele 
brandstoffen;

Motivering

Voor de economieën die sterk afhankelijk zijn van steenkool is aardgas een belangrijke 
overbruggingsbrandstof die de overgang naar schone en duurzame energiebronnen mogelijk 
maakt. Desalniettemin moeten deze investeringen bewijzen dat ze tot aanzienlijke een 
vermindering broeikasgasemissies leiden.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investering in faciliteiten voor de 
behandeling van restafval;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) productieve investeringen in 
andere ondernemingen dan kmo’s, die de 
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overdracht van banen, kapitaal en 
productieprocessen van de ene lidstaat 
naar de andere impliceren.

Motivering

Het JTF mag het verplaatsen van economische activiteiten niet in de hand werken.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) investeringen die tot niet-
duurzaam gebruik van biomassa of het 
gebruik van voedselgewassen voor de 
opwekking van energie leiden;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) activiteiten of investeringen 
die een groter risico lopen om op lange 
termijn niet levensvatbaar te zijn en 
afhankelijk te zijn van subsidies voor 
exploitatie na de aanvankelijke 
opschaling;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quinquies) Activiteiten of 
investeringen die de ontwikkeling en het 
gebruik van koolstofarme alternatieven 
zouden belemmeren en gezien hun 
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levenscyclus tot lock-in van activa die 
onverenigbaar zijn met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit zouden leiden;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e sexies) activiteiten of investeringen 
die de ontwikkeling en het gebruik van 
koolstofarme alternatieven zouden 
belemmeren en tot lock-in van activa die 
gezien hun levensduur schadelijk zijn 
voor de klimaat- en milieudoelstellingen 
zouden leiden.

Motivering

Ten behoeve van de samenhang in de wetgeving en het beleid. Afstemming op en verwijzing 
naar de EU-taxonomie voor duurzame financiering.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De JTF-middelen worden 
geprogrammeerd voor de categorieën 
regio’s waar de betrokken gebieden zich 
bevinden, op basis van de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
die overeenkomstig artikel 7 zijn opgesteld 
en door de Commissie zijn goedgekeurd 
als onderdeel van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma.

1. De JTF-middelen worden 
geprogrammeerd voor de categorieën 
regio’s waar de betrokken personen en 
gebieden zich bevinden, op basis van de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie die overeenkomstig artikel 7 zijn 
opgesteld en door de Commissie zijn 
goedgekeurd als onderdeel van een 
programma of een programmawijziging. 
De geprogrammeerde middelen bestaan uit 
een of meer specifieke programma’s of een 
of meer prioriteiten binnen een 
programma. De middelen worden 
toegekend aan de gebieden die het zwaarst 
worden getroffen door de transitie naar 
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klimaatneutraliteit.
De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat.

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden en mensen in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie naar behoren is gemotiveerd en 
het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie consistent is met het 
nationale energie- en klimaatplan van de 
betreffende lidstaat en de 
temperatuurdoelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die 
bestaan uit de volledige of gedeeltelijke 
JTF-toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen. Het 
totaal van de naar de JTF-prioriteit 
overgedragen middelen van het EFRO en 
het ESF+ bedraagt ten minste anderhalf 
maal het bedrag van steun uit het JTF 
voor die prioriteit, maar niet meer dan 
driemaal dat bedrag.

2. Als een lidstaat besluit 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] middelen naar het JTF over 
te dragen, bedraagt het totaal van de naar 
de JTF-prioriteit overgedragen middelen 
van het EFRO en het ESF+ niet meer dan 
driemaal het bedrag van de JTF-prioriteit 
of -prioriteiten.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, met 
inbegrip van een tijdschema voor 

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal en regionaal 
niveau naar een klimaatneutrale economie 
als bedoeld in artikel 1, lid 1, die 
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belangrijke stappen in het transitieproces 
die consistent zijn met de meest recente 
versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”);

consistent is met de meest recente versie 
van het nationale energie- en klimaatplan 
(“NECP”), met inbegrip van een 
tijdschema voor het uitfaseren van 
fossiele brandstoffen binnen een termijn 
die verenigbaar is met de doelstelling 
inspanningen te leveren om de 
temperatuurstijging te beperken tot 1,5 ºC 
boven het pre-industriële niveau;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1;

b) een motivering voor het vaststellen 
van de personen en gebieden die het 
zwaarst door het onder a) bedoelde 
transitieproces worden getroffen en door 
het JTF moeten worden ondersteund 
overeenkomstig lid 1;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie — waarbij het potentiële aantal 
getroffen banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen en -kansen voor de 
zwaarst getroffen mensen en gebieden – 
met inbegrip van de sociale, economische 
en milieueffecten van de transitie naar de 
in artikel 1, lid 1, bedoelde klimaatneutrale 
economie – waarbij het potentiële aantal 
getroffen banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

Amendement 49
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde transitie naar een 
klimaatneutrale economie;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties;

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen en de wijze 
waarop de betrokken lokale en regionale 
autoriteiten en lokale belanghebbenden 
werden betrokken bij de organisatie en 
uitvoering van het partnerschap, de 
geplande monitoring- en 
evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties en een lijst 
van de in lid 3 bedoelde betreffende 
betrokken partners;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) in voorkomend geval een 
motivering van de investering in de 
exploitatie van gas die niet in 
overeenstemming zijn met de in 
Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde 
criteria, met inbegrip van bewijs dat deze 
investeringen consistent zijn met 
klimaatneutraliteit ten laatste in 2050;
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis van 
een kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen;

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan micro-ondernemingen 
en kmo’s, een volledige lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen en een 
motivering van de noodzaak van dergelijke 
steun voor het welslagen van het onder a) 
genoemde transitieproces en voor het 
overwinnen van de onder c) genoemde 
uitdagingen, en bewijs dat de 
investeringen niet zullen leiden tot de 
overdracht van banen, kapitaal of 
productieprocessen van de ene lidstaat 
naar de andere;

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie en 
leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies die aanzienlijk 
verder gaat dan de betreffende benchmarks 
voor kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen;

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie en 
leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies die aanzienlijk 
verder gaat dan de betreffende benchmarks 
voor kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen, en bewijs dat zij geen steun 
ontvangen van andere fondsen die 
beschikbaar zijn in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG;

Amendement 54
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden alle betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 2 miljard 
EUR ontvangt. De bedragen boven 
2 miljard EUR  per lidstaat worden in 
verhouding met de aan alle andere 
lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 8 miljard 
EUR ontvangt (in prijzen van 2018). De 
bedragen boven 8 miljard EUR per lidstaat 
worden herverdeeld over de aan alle 
andere lidstaten toegewezen bedragen. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
dienovereenkomstig herberekend; 

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de uit de toepassing van punt c) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat het definitief 
toegewezen bedrag uit het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) leidt tot een 
steunintensiteit per hoofd van de bevolking 
(berekend op grond van de gehele 
bevolking van de lidstaat) van ten minste 
6 EUR over de volledige periode.

d) de uit de toepassing van punt c) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat het definitief 
toegewezen bedrag uit het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) leidt tot een 
steunintensiteit per hoofd van de bevolking 
(berekend op grond van de gehele 
bevolking van de lidstaat) van ten minste 
32 EUR (in prijzen van 2018) over de 
volledige periode. 
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. Overzicht van het verwachte 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de nationale energie- en 
klimaatplannen en andere bestaande 
transitieplannen, met inbegrip van een 
tijdschema voor het stopzetten of 
afbouwen van activiteiten als de winning 
van steenkool en bruinkool of de 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool

1.1. Overzicht van het verwachte 
transitieproces naar de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde klimaatneutrale economie, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de nationale energie- en 
klimaatplannen en andere bestaande 
transitieplannen, met inbegrip van een 
tijdschema voor het stopzetten van 
activiteiten als de winning van steenkool 
en bruinkool of de elektriciteitsproductie 
op basis van steenkool

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2. Vaststelling van de gebieden die 
naar verwachting het zwaarst zullen 
worden getroffen en motivering van deze 
keuze, met een overeenkomstige raming 
van de gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid op basis van het overzicht 
in punt 1.1

1.2. Vaststelling van de mensen en 
gebieden die naar verwachting het zwaarst 
zullen worden getroffen en motivering van 
deze keuze, met een overeenkomstige 
raming van de gevolgen voor de economie 
en de werkgelegenheid op basis van het 
overzicht in punt 1.1

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beoordeling van de 
transitieproblemen voor elk van de 
vastgestelde gebieden

2. Beoordeling van de 
transitieproblemen en -mogelijkheden voor 
elk van de vastgestelde gebieden

Amendement 60
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 2 – punt 2.4 – Verwijzing: Artikel 7, lid 2, onder h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor productieve investeringen 
aan andere ondernemingen dan kmo’s:

Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor productieve investeringen 
aan andere ondernemingen dan micro-
ondernemingen en kmo’s:

- een volledige lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen en voor 
elk ervan een motivering van de noodzaak 
van dergelijke steun op basis van een 
kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen.

- een volledige lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen en voor 
elk ervan een motivering van de noodzaak 
van dergelijke steun op basis van een 
kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 2 – Verwijzing: Artikel 7, lid 2, onder i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor investeringen ter 
vermindering van de broeikasgasemissies 
van de in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG 
vermelde activiteiten:

Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor investeringen ter 
vermindering van de broeikasgasemissies 
van de in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG 
vermelde activiteiten:

- een volledige lijst van de te 
ondersteunen acties en een motivering dat 
deze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies tot onder de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG, mits zij 
noodzakelijk zijn voor de bescherming van 
een aanzienlijk aantal banen.

- een volledige lijst van de te 
ondersteunen acties en een motivering dat 
deze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies tot onder de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG, mits zij 
noodzakelijk zijn voor de bescherming van 
een aanzienlijk aantal banen;
- bewijs dat zij geen steun 
ontvangen uit andere fondsen die 
beschikbaar zijn in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG.
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30.6.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapporteur voor advies (*): Jerzy Buzek

(*) Medeverantwoordelijke commissie – Artikel 57 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Dertig jaar geleden begon Centraal-Oost-Europa aan een ingrijpende overgang van 
communisme en een centraal geleide economie naar democratie en de vrije markt. Vandaag 
begint de Europese Unie aan een even grote en ambitieuze transitie: over dertig jaar wil de EU 
de eerste klimaatneutrale economie ter wereld zijn. Net als de veranderingen na 1989 luidt de 
Europese Green Deal (EGD) een systemische transitie in die niet alleen de manier waarop we 
produceren, consumeren en leven zal veranderen, maar het hele wezen van Europa. Deze 
transitie zal ook andere landen inspireren. 

Uit de moeilijkheden die we tijdens de overgang na 1989 hebben ondervonden, kunnen we de 
volgende les trekken: de transitie naar schone energie kan alleen succesvol en definitief zijn als 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten - geen enkele burger, geen enkele regio, geen enkele 
lidstaat. Essentieel zijn Europese solidariteit, het stellen van doelstellingen over meerdere 
decennia, ongeacht politieke economische cycli, en duurzame welvaart voor alle Europeanen. 
Dit laatste vormt de inzet van het fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF). 

De Europese lidstaten beginnen aan deze gedaanteverandering met gedeelde doelstellingen, 
maar vertrekken van verschillende uitgangspunten. Dit betekent dat de uitdagingen waarmee 
we worden geconfronteerd, qua reikwijdte en omvang verschillen tussen de regio’s en lidstaten 
van de EU. Het JTF moet het belangrijkste instrument vormen om deze verschillen geleidelijk 
maar definitief weg te werken, zodat de hele EU in haar opzet kan slagen en de transitie alle 
Europeanen ten goede komt.

De rapporteur is ervan overtuigd dat de energietransitie de kern is van de EGD, en dat die 
regio’s waar veel vaste fossiele brandstoffen worden geïnd, voor de grootste uitdagingen staan. 
In die regio’s dreigt namelijk het grootste directe verlies van banen en brengt de sluiting van 
kolenmijnen de hele toeleveringsketen in gevaar. Investeringen in nieuwe, schone industrie - 
vaak in inkrimpende sectoren - zal er uitermate moeilijk zijn. Traditioneel wordt hard werk hier 
sterk gewaardeerd, en dit moet worden erkend en ondersteund. Zonder hulp zullen de inwoners 
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van deze regio’s, en met name jongeren, niet alleen hun gevoel van eigenmacht kwijtraken, 
maar ook hun vertrouwen in de Europese Unie als een gemeenschap die hun een stabiele 
toekomst kan bieden.

Het JTF begeeft zich echter niet in onbekend gebied. De commissie ITRE heeft meegewerkt 
aan de totstandbrenging van een kader voor het JTF. Samen met de vicevoorzitter van de 
Europese Commissie voor de energie-unie en de commissaris voor energie en klimaat hebben 
wij in 2017 het EU-platform voor steenkoolregio’s in transitie opgericht om de 
energietransformatie te ondersteunen en de sociale gevolgen ervan te beperken. De middelen 
hiervoor zijn afkomstig van door ITRE gefinancierde proefprojecten, die lopen tot 2021. 
Dankzij dit platform hebben de plaatselijke autoriteiten in deze regio’s technische 
ondersteuning ontvangen, die zij niet moeten terugbetalen. Als follow-up hiervan heeft ITRE 
op het initiatief van haar voorzitter haar steun verleend aan het voorstel voor de oprichting van 
een speciaal fonds voor steenkoolregio’s in transitie, in het kader van het volgende MFK. 

Dit heeft geleid tot de oprichting van het JTF. Nu de EU alle nodige voorbereidingen treft om 
tegen 2050 klimaatneutraal te kunnen worden, is het JTF des te belangrijker en dringender 
geworden. Meer nog: het is onmisbaar geworden voor het welslagen van de EGD. 

De rapporteur doet de onderstaande voorstellen.

1) Om ervoor te zorgen dat de EU klimaatneutraal wordt, zijn nooit eerder geziene 
investeringen nodig. Die investeringen moeten systematisch gepaard gaan met gepaste 
maatregelen voor het behoud van economische efficiëntie en van de zekerheid en 
betaalbaarheid van energie, met het oog op een rechtvaardige en maatschappelijk 
aanvaardbare transitie. Deze twee elementen - investeringen en solidariteitsmaatregelen - 
samen zijn essentieel voor de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit en tegelijkertijd 
voor de bevordering van ons internationale concurrentievermogen en industrieel 
leiderschap en van de groei en welvaart in onze samenleving.

2) Het JTF vormt de hoeksteen van deze transitie. De middelen die uit hoofde van het JTF ter 
beschikking staan, moeten overeenstemmen met de omvang van deze transformatie. De 
begroting van het JTF moet dan ook aanzienlijk worden verhoogd en gebaseerd zijn op 
nieuwe middelen. Het JTF mag de EU-instrumenten en fondsen voor het cohesie- en 
sectoraal beleid niet vervangen, maar moet ze aanvullen. Bovendien moet het JTF in de 
komende MFK’s het voorwerp vormen van een afzonderlijk begrotingsonderdeel, en dit ten 
minste tot 2050.

3) Gezien de streefdoelen van het JTF moet 80 % van de begroting ervan naar steenkoolregio’s 
gaan: zij staan immers voor de grootste structurele uitdagingen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit.

4) Nauwe en rechtstreekse samenwerking met regionale en plaatselijke autoriteiten, die het 
best geplaatst zijn om steun in de doelregio’s zo efficiënt mogelijk te helpen inzetten, is 
fundamenteel. Aangezien het JTF gericht is op die regio’s die in het kader van de transitie 
met de grootste uitdagingen worden geconfronteerd, en waarschijnlijk ook een aanzienlijke 
daling van hun eigen inkomsten zullen ondervinden, moeten subsidiabele projecten 
financiering kunnen ontvangen tot maximaal 75 % van hun kosten.

5) Wat het toepassingsgebied van de steun in het kader van het JTF betreft, moet de lijst van 
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subsidiabele activiteiten de volgende behoeften weerspiegelen:

- voormalige mijnen en elektriciteitscentrales nieuw leven inblazen;

- luchtverontreiniging en energiearmoede bestrijden en de uitstoot veroorzaakt door 
steenkool snel afbouwen - hierbij spelen investeringen in aardgas en stadsverwarming 
een belangrijke rol;

- investeren in hernieuwbare grondstoffen;

- productief investeren in ondernemingen, met inbegrip van regionale en lokale 
overheidsbedrijven, kmo’s en start-ups;

- investeren in schone stedelijke mobiliteit en alternatieve brandstoffen;

- investeren in de zilveren economie en sociale innovatie.
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AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op groene 
doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische 
en sociale kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs, met name de 
doelstelling de temperatuurstijging te 
beperken tot 1,5 °C boven pre-industriële 
niveaus, en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties uit te voeren door de EU-
financiering op groene doelstellingen te 
concentreren. Deze verordening voert een 
van de in de mededeling over de Europese 
Green Deal (“de Europese Green Deal”)11 
beschreven prioriteiten uit en maakt deel 
uit van het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa12, dat in specifieke 
financiering uit hoofde van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het cohesiebeleid 
voorziet om de economische en sociale 
uitdagingen van de energietransitie naar 
een klimaatneutrale en circulaire economie 
aan te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
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12 COM(2020) 21 van 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 van 14.1.2020.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de 
transitie heeft een groter sociaal en 
economisch effect op regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
— vooral steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie — of broeikasgasintensieve 
industrieën. Een dergelijke situatie brengt 
niet alleen het risico mee dat de transitie in 
de Unie op het gebied van klimaatactie niet 
overal even snel verloopt, maar ook dat de 
verschillen tussen de regio’s toenemen, 
waardoor de doelstellingen van sociale, 
economische en territoriale cohesie in het 
gedrang komen.

(2) De transitie naar een competitieve, 
veerkrachtige, klimaatneutrale en 
circulaire economie vormt een van de 
belangrijkste beleidsdoelstellingen van de 
Unie. Op 12 december 2019 heeft de 
Europese Raad zijn goedkeuring gehecht 
aan de doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. In 
januari 2020 drong het Europees 
Parlement aan op urgente maatregelen 
om de uitdagingen op het gebied van 
klimaatverandering en milieu aan te 
pakken en onderschreef het de toezegging 
om de Unie om te vormen tot een 
gezondere, duurzame, eerlijke, 
rechtvaardige en welvarende 
samenleving, waar netto geen 
broeikasgassen meer worden uitgestoten. 
Op 17 april 2020 benadrukte het 
Parlement voorts dat de doelstelling van 
klimaatneutraliteit de basis moet vormen 
van de beleidsrespons in de strijd tegen de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen 
daarvan, en dat de Green Deal-strategie 
de kern moet vormen van het herstel en de 
wederopbouw van de EU-economie. Dit 
vereist aanzienlijke investeringen, 
waarvoor dan ook aanzienlijke 
bijkomende middelen uit de begroting van 
de Unie moeten worden vrijgemaakt. 
Hoewel de strijd tegen de 
klimaatverandering, de achteruitgang van 
het milieu en energiearmoede op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange en lange termijn kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
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hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige lidstaten 
zijn verder gevorderd dan andere en de 
energietransitie heeft een groter sociaal en 
economisch effect op regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van vaste fossiele 
brandstoffen – vooral steenkool, bruinkool, 
turf en olieschalie – of 
broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen. 
Een dergelijk onevenwicht dient te 
worden weerspiegeld in een billijke 
toewijzing van de middelen van het Fonds 
aan die lidstaten en regio’s die het hardst 
worden getroffen door de transitie en die 
passende financiële steun nodig hebben 
om een echte rechtvaardige transitie te 
verzekeren en aldus nadelige 
sociaaleconomische gevolgen voor 
burgers, industrieën en werknemers te 
voorkomen. Bij de toewijzing van de 
middelen van het Fonds moet rekening 
worden gehouden met die gebieden die al 
actie hebben ondernomen met het oog op 
de transitie maar nog altijd voor grote 
uitdagingen staan.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk is, inclusief, sociaal verantwoord en 
aanvaardbaar voor iedereen. Op die 
manier kan maatschappelijk verzet tegen 
het klimaatbeleid vanuit de door dit beleid 
meest benadeelde gemeenschappen 
worden verhinderd. Daarom moeten zowel 
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gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

de Unie als de lidstaten vanaf het begin 
rekening houden met de economische en 
sociale gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten, onder meer door 
de gepaste omgeving te creëren voor het 
uitbannen van energiearmoede. De 
transitie zal aanzienlijke financiële 
middelen vereisen. Om ervoor te zorgen 
dat niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten, speelt de begroting van de 
Unie dan ook een belangrijke rol.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het doel van de Europese Green 
Deal om tegen 2050 van de Europese 
Unie het eerste klimaatneutrale continent 
te maken, vereist een fundamentele 
transformatie van ons energiesysteem. De 
energie-unie vormt het belangrijkste 
beleidsinstrument voor de 
totstandbrenging van deze transformatie, 
die erop gericht is veilige, duurzame, 
competitieve en betaalbare energie te 
verstrekken aan alle consumenten, 
huishoudens en bedrijven in de EU. De 
verwezenlijking van dit doel vereist niet 
alleen een fundamentele transformatie 
van het energiesysteem van de Unie maar 
ook inspanningen om te garanderen dat 
bij deze transitie niemand in de steek 
wordt gelaten. De drie pijlers van het 
rechtvaardige overgangsmechanisme 
moeten de vijf dimensies van de strategie 
voor de energie-unie weerspiegelen: 
‘energiezekerheid, solidariteit en 
vertrouwen’, met als doel de diversifiëring 
van de energiebronnen in Europa en een 
beter en efficiënter gebruik van de energie 
die in de Unie wordt geproduceerd; een 
‘volledig geïntegreerde interne 
energiemarkt’, ter bevordering van 
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interconnectoren die zorgen voor het 
ongehinderd circuleren van energie in de 
Unie, vrije concurrentie tussen 
energieleveranciers en optimale 
energieprijzen; ‘energie-efficiëntie eerst’, 
aangezien een lager energieverbruik 
minder vervuiling veroorzaakt en 
binnenlandse energiebronnen spaart, met 
als gevolg dat Unie minder energie moet 
invoeren; de vierde dimensie, ‘het 
koolstofarm maken van de economie’, 
stimuleert privé-investeringen in nieuwe 
infrastructuur en technologieën; 
‘onderzoek, innovatie en 
concurrentievermogen’, tot slot, is gericht 
op het ondersteunen van doorbraken op 
het gebied van koolstofarme 
technologieën middels de coördinatie van 
onderzoek en de financiering - in 
samenwerking met de privésector - van 
projecten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale en 
economische gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie bijdragen tot de totstandbrenging 
van en de aanpassing aan de 
energietransitie, en een aanvulling 
vormen op de andere acties in het kader 
van het volgende meerjarig financieel 
kader voor de periode 2021-2027. Het 
mechanisme moet de sociale en 
economische gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit tegen 2050 in de Unie 
helpen aanpakken door de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
sociale, economische en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid te verzachten. Dit 
komt tot uiting in de specifieke doelstelling 
van het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, dat één van de pijlers 
vormt van het in het kader van het 
cohesiebeleid geïmplementeerde 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie en betrekking heeft op het beleid 
van de energie-unie. Doel van het JTF is 
Europese solidariteit te waarborgen, via 
de ondersteuning van initiatieven die 
gericht zijn op de totstandbrenging van 
een rechtvaardige en efficiënte 
energietransitie naar een klimaatneutrale 
economie, en de negatieve gevolgen van 
deze transitie te verzachten, door steun te 
verlenen aan de meest getroffen gebieden, 
gemeenschappen en werknemers en 
tegelijkertijd het internationale 
concurrentievermogen en het mondiale 
industriële leiderschap van de Unie te 
versterken en groei en welvaart te 
bevorderen. Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties rechtstreeks 
bijdragen tot een rechtvaardige 
energietransitie en tot de matiging van het 
negatieve effect van de transitie, middels 
de financiering van investeringen in 
betaalbare, schone energie en in 
maatschappelijk duurzame activiteiten die 
kunnen leiden tot de diversifiëring en 
modernisering van de lokale economie. 
Ook moeten de door het JTF gesteunde 
acties de negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid in deze gebieden 
verzachten door nieuwe 
werkgelegenheidskansen te stimuleren.Dit 
komt tot uiting in de specifieke doelstelling 
van het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
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van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Gelet op het belang van de 
uitvoering van het pakket “Schone 
energie voor alle Europeanen”, dat een 
essentiële rol speelt in de transitie van de 
Europese Unie naar een klimaatneutrale 
economie en in de voltooiing van de 
energie-unie, moet het JTF een 
belangrijke rol spelen in de reconversie 
van vroegere mijnbouwterreinen naar de 
opwekking van hernieuwbare energie. Het 
JTF kan de kosten voor ontmanteling 
verlagen, bijdragen aan de 
energiezekerheid en economische waarde 
en banen opleveren voor gemeenschappen 
die voordien van de mijnbouw leefden. De 
beschikbaarheid van infrastructuur en 
van ruim voldoende grond is bevorderlijk 
voor de ontwikkeling van dergelijke 
projecten. Oplossingen moeten geval per 
geval worden bekeken om te verzekeren 
dat zij zijn afgestemd op de plaatselijke 
omstandigheden. Een nauwe 
samenwerking tussen bedrijven, 
toezichthouders, investeerders, 
grondgebruikplanners en plaatselijke 
gemeenschappen is van essentieel belang 
om het duurzaamste gebruik te 
identificeren en de sociaaleconomische 
ontwikkeling te maximaliseren. Het JTF 
mag de bestaande ongelijkheden tussen de 
lidstaten niet verder aanscherpen en de 
eengemaakte markt niet verzwakken.

Amendement 8
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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 met het 
oog op een beperking van de 
temperatuurstijging tot 1,5 °C boven pre-
industriële niveaus, 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 tot de 
mainstreaming van klimaatacties en ertoe 
bijdragen dat niemand uit de boot valt 
door de energietransitie in die gebieden 
die het hardst worden getroffen, te 
ondersteunen. 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 
vrijwillig uit het EFRO en het ESF+ 
overgedragen middelen moeten ten volle 
bijdragen tot het halen van dit streefcijfer.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen.

(7) De middelen van het JTF moeten 
aanzienlijk zijn en in verhouding staan tot 
de ambitieuze doelstelling van het JTF. 
De vastlegging van de middelen van het 
JTF mag in geen geval leiden tot 
bezuinigingen in de begrotingen van de 
fondsen die onder Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening] vallen of tot 
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overdrachten van middelen uit de 
begrotingen van die fondsen, noch tot 
bezuinigingen in of overdrachten uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo). 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] moeten de lidstaten kunnen 
besluiten hun JTF-toewijzing aan te 
vullen met uit het EFRO en het ESF + 
overgedragen middelen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die 
sterk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen of broeikasgasintensieve 
industriële activiteiten die geleidelijk 
moeten verdwijnen, of die zich moeten 
aanpassen vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie vereist 
aanzienlijke investeringen en vormt zowel 
een uitdaging als een kans voor alle 
lidstaten. De transitie zal bijzonder lastig 
zijn voor lidstaten die sterk afhankelijk zijn 
of tot voor kort sterk afhankelijk waren van 
vaste fossiele brandstoffen of 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. De 
verdeling van de financiële middelen van 
het JTF moet de startpositie van de 
lidstaten in het proces van de 
energietransitie weerspiegelen, evenals de 
capaciteit van de lidstaten om in de 
getroffen gebieden de nodige investeringen 
te financieren voor het welslagen van de 
transitie naar EU-klimaatneutraliteit tegen 
2050.

Amendement 11
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De transitie naar 
klimaatneutraliteit biedt ook nieuwe 
economische kansen. Met name de 
reconversie van voormalige 
mijnbouwterreinen naar hernieuwbare 
energieopwekking en de aanleg van 
infrastructuur voor hernieuwbare energie 
op dergelijke terreinen of in de omgeving 
kan groene banen scheppen in 
gemeenschappen die voordien van de 
mijnbouw leefden. De verschuiving van 
op steenkool gebaseerde regionale 
economieën en energiesystemen naar 
hernieuwbare energie kan plaatselijke 
gemeenschappen in staat stellen om actief 
deel te nemen aan en zeggenschap te 
krijgen in de energietransitie en over te 
schakelen van een unisectoraal naar een 
multisectoraal model. De reconversie van 
steenkoolregio’s naar hernieuwbare 
energiehubs is gebaat bij de 
beschikbaarheid van infrastructuur en 
ruim voldoende grond en van opgeleid 
personeel. Bovendien kan een dergelijke 
reconversie bijdragen tot de 
energiezekerheid en veerkracht, op basis 
van een gedecentraliseerd energiesysteem.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Overeenkomstig Verordening 
[herstelinstrument voor Europa] en 
binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen moeten herstel- en 
veerkrachtsmaatregelen in het kader van 
het fonds voor een rechtvaardige transitie 
worden genomen om de ongekende 
gevolgen van de COVID-19-crisis aan te 
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pakken. Bij het gebruik van aanvullende 
middelen moeten de in Verordening 
[herstelinstrument voor de Europese 
Unie] vastgestelde termijnen worden 
nageleefd.

Amendement 13

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 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013  — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 

(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 
milieudoelstellingen en -wetgeving van de 
Unie, inclusief de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU voor 
2030 inzake de vermindering van 
broeikasgasemissies, de verbetering van 
de energie-efficiëntie en het verbruik van 
hernieuwbare energie en, indien van 
toepassing, met volledige inachtneming 
van de criteria die zijn vastgesteld in 
[verordening betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame investeringen] 
met als doel te bepalen of een 
economische activiteit ecologisch 
duurzaam is. De lijst van investeringen 
moet de investeringen omvatten die lokale 
economieën ondersteunen, technisch 
haalbaar zijn en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot een geleidelijke transitie naar een 
vernieuwende, competitieve, 
veerkrachtige, klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor sectoren met 
een hoge CO2-uitstoot – zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf en olieschalie of de winning 
van deze vaste fossiele brandstoffen – moet 
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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.

de steun worden gekoppeld aan de 
geleidelijke beëindiging van de activiteit en 
de overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid, in samenwerking met de 
sociale partners en binnen een redelijke 
tijdspanne. Met het oog op de 
transformatie van deze sectoren moet de 
steun activiteiten bevorderen die tot meer 
energie-efficiëntie en een lage uitstoot van 
koolstof leiden, via het gebruik van nieuwe 
technologieën, hernieuwbare 
energiebronnen en investeringen voor de 
uitrol van infrastructuur en technologie 
voor betaalbare schone energie en nieuwe 
processen of producten. Voorts moet de 
zekerheid van de energievoorziening 
worden gewaarborgd aan de hand van 
technische innovaties, waaronder de 
uitrol van waterstof, en in het bijzonder 
groene waterstof, die kan uitgroeien tot 
een van de belangrijkste energiedragers 
van de 21e eeuw. Dergelijke activiteiten 
moeten tot een aanzienlijke reductie van de 
emissies gedurende de levenscyclus in het 
energiesysteem van het grondgebied 
leiden en moeten in overeenstemming zijn 
met de EU-klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013, en tegelijkertijd 
gekwalificeerde en duurzame 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen, 
aantasting van het milieu vermijden, de 
betrouwbaarheid van het energiestelsel 
veiligstellen, en de robuustheid van een op 
het beginsel ‘energie-efficiëntie eerst’ en 
op voornamelijk hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerd energiesysteem 
vergroten, onder meer aan de hand van 
flexibele compensatietechnologieën en 
opslagoplossingen. Bijzondere aandacht 
moet ook uitgaan naar activiteiten ter 
bevordering van innovatie en onderzoek op 
het gebied van geavanceerde en duurzame 
technologieën, door synergieën met 
Horizon Europa te vergroten, en op het 
gebied van digitalisering, connectiviteit en 
slimme mobiliteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
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neveneffecten van de transitie naar een 
competitieve, klimaatneutrale en circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen.

__________________ __________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, 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 “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, 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.

Amendement 14

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 ook 
worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers, 
met als doel deze werknemers te voorzien 
van de nodige kwalificaties en hen zo te 
helpen zich aan te passen aan nieuwe 
arbeidskansen, en moet het werkzoekenden 
bijstaan bij het zoeken naar werk. Er moet 
afdoende rekening worden gehouden met 
vaardigheden en kwalificaties die in 
overeenstemming zijn met de transitie 
naar klimaatneutraliteit. Er dient 
prioritair aandacht te worden geschonken 
aan omscholing op basis van de behoeften 
van de regionale arbeidsmarkt, in het 
bijzonder omscholing op het werk of een 
combinatie van deeltijdwerk en 
deeltijdomscholing. De overgang naar een 
schoon energiesysteem op basis van het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en op basis van energie-
efficiëntie biedt aanzienlijke kansen voor 
het scheppen van banen in gebieden die 
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afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. 
In initiatieven voor werknemers en 
werkzoekenden moet terdege rekening 
worden gehouden met de genderdimensie.

Amendement 15

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 transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 

(12) Om de economische diversificatie 
en modernisering van door de 
energietransitie 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 duurzame en kwaliteitsvolle 
werkgelegenheid. Voor andere 
ondernemingen dan kmo’s moeten 
productieve investeringen worden 
ondersteund indien ze bijdragen tot de 
overgang naar of de invoering van schone 
energiebronnen, indien ze bijdragen tot de 
klimaatneutraliteit, of indien ze bijdragen 
tot een beperking van het banenverlies als 
gevolg van de transitie — door een 
aanzienlijk aantal banen te creëren of te 
beschermen — en indien ze 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,  
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 
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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.

bijgevolg worden gerechtvaardigd in het 
betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Investeringen in 
industriële installaties die onder het 
emissiehandelssysteem van de Unie 
vallen, mogen niet worden gebruikt om de 
winsten die reeds worden gegenereerd via 
de handel in emissierechten te helpen 
vergroten. 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.

__________________ __________________
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 Unie 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 Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de doelstellingen van 
het JTF te verwezenlijken, moet de 
Commissie overwegen de nodige 
wijzigingen aan te brengen in de 
richtsnoeren inzake staatssteun ten 
behoeve van milieubescherming en 
energie (de EEAG-richtsnoeren) om 
particuliere investeringen en een 
succesvolle uitvoering van het JTF te 
vergemakkelijken. Een sterk kader voor 
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staatssteun is nodig om te voorkomen dat 
steun voor decarbonisatie leidt tot 
buitensporige concurrentieverstoringen 
op de interne markt. De herziening van de 
EEAG moet de Green Deal vergezellen, in 
het bijzonder door rekening te houden 
met recente en nieuwe ontwikkelingen in 
de regelgeving, technologische 
vooruitgang en kansen en 
marktontwikkelingen in de energiesector. 
De geplande herziening van de EEAG 
moet het mogelijk maken dat nationale 
steun voor structurele veranderingen als 
gevolg van de uitfasering van steenkool 
onder dezelfde voorwaarden wordt 
verleend als steun uit het JTF. Bij het 
herzien van de richtsnoeren moet daarom 
ook terdege rekening worden gehouden 
met de problemen die verband houden 
met structurele veranderingen in de 
betrokken gebieden, om te waarborgen 
dat die gebieden voldoende flexibiliteit 
wordt geboden om hun projecten op een 
sociaal en economisch haalbare manier 
uit te voeren.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Steun met middelen van het 
JTF voor productieve investeringen in 
ondernemingen die geen kmo zijn, mag 
niet worden beperkt tot de gebieden die in 
aanmerking komen voor staatssteun 
volgens de toepasselijke staatssteunregels 
overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder a) 
en c), van het VWEU. Integendeel, 
staatssteunregels moeten alle regio’s die 
bijstand ontvangen via het JTF in staat 
stellen het gevaar van banenverlies in een 
vroeg stadium doeltreffend aan te pakken. 
Dit moet onder meer worden gewaarborgd 
door Verordening (EU) nr. 651/2014 van 
de Commissie1 bis dienovereenkomstig 
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aan te passen.
__________________
1 bis Verordening (EU) nr. 651/2014 van 
de Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, 
blz. 1).

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) De gebieden die het hardst 
getroffen worden door de transitie naar 
een klimaatneutrale economie, moeten de 
kans krijgen zo vroeg mogelijk actief te 
kunnen inspelen op de structurele 
verandering die hiermee gepaard gaat. 
Hiervoor moet de wetgeving inzake 
staatssteun worden aangepast, 
bijvoorbeeld middels een nieuw richtsnoer 
van de Commissie op grond van 
artikel 107, lid 3, onder b) of c), van het 
VWEU, zodat wordt gewaarborgd dat 
steun toelaatbaar is volgens de 
toepasselijke regels, ongeacht de status 
van de ondersteunde regio’s.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies)Alle investeringen moeten 
in overeenstemming zijn met het beginsel 
van energie-efficiëntie eerst en het 
beginsel dat de vervuiler betaalt. Daarom, 
om ervoor te zorgen dat het JTF niet 
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wordt gebruikt om te betalen voor het 
herstel van milieuschade die onder de 
milieuaansprakelijkheid van een 
onderneming valt en om de stimulansen 
voor het verminderen van verontreiniging 
en andere milieueffecten niet te verstoren, 
moet de steun voor investeringen in 
verband met de regeneratie en 
decontaminatie van sites, het herstel van 
ecosystemen en herbestemmingsprojecten 
uitsluitend worden gebruikt wanneer geen 
enkele onderneming juridisch 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de 
financiering van dergelijke maatregelen, 
overeenkomstig het in artikel 191 VWEU 
verankerde beginsel “de vervuiler 
betaalt”;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] moeten de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door 
aanvullende middelen uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(“EFRO”), het Europees Sociaal Fonds 
Plus (“ESF+”) of het Cohesiefonds 
ondersteund programma. De lidstaten 
moeten kunnen besluiten om de JTF-
middelen aan te vullen met extra 
financiering uit het EFRO en het ESF+, die 
hiertoe meer middelen moeten krijgen. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.
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Amendement 21

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 uitvoering van een 
rechtvaardig transitieproces in een 
specifiek gebied om een klimaatneutrale 
economie tot stand te brengen. In dat 
verband moeten de lidstaten — met de 
steun van de Commissie en in 
samenwerking met de relevante regionale 
en lokale autoriteiten van de betrokken 
gebieden van NUTS-niveau 2 en 3, op zijn 
minst, vertegenwoordigers van de 
industrie en vakbonden, organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld en 
eventuele andere belanghebbenden — 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen waarin conform hun 
nationale energie- en klimaatplannen 
bijzonderheden zijn opgenomen over het 
transitieproces en over de uitvoering, 
monitoring en evaluatie ervan. Daartoe 
moet de Commissie — op basis van de 
ervaringen met en het succes 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.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten na 
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getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

raadpleging van de betrokken actoren de 
meest getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om de energie- 
en klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030 te bereiken en tot een klimaatneutrale 
economie te komen, met name wat betreft 
de omschakeling of sluiting van installaties 
die met de productie van vaste fossiele 
brandstoffen of met andere 
broeikasgasintensieve activiteiten verband 
houden, waarbij bestaande arbeidskansen 
moeten worden behouden en nieuwe 
arbeidskansen moeten worden gecreëerd 
om sociale uitsluiting in de getroffen 
gebieden te voorkomen. Die gebieden 
moeten nauwkeurig worden gedefinieerd 
en overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven, met inbegrip van de 
werkloosheidspercentages, de 
ontvolkingstendensen en de inspanningen 
met het oog op een vroegtijdige 
omschakeling of transitie, en het soort 
concrete acties worden vermeld die nodig 
zijn voor de coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030, de transitie naar klimaatneutraliteit 
en de doelstellingen van de Green Deal, 
indien mogelijk in synergie met andere 
relevante Europese en nationale 
financieringsregelingen en -programma’s 
en andere politieke prioriteiten van de 
Unie. Alleen investeringen die met de 
transitieplannen stroken, mogen financiële 
steun van het JTF krijgen. De territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
moeten deel uitmaken van de door de 
Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De doelstellingen van deze 
verordening — namelijk steun verlenen 
aan gebieden die een economische en 
sociale transformatie ondergaan bij de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de achterstand van de minst 
begunstigde gebieden, alsook de beperking 
van de financiële middelen van de lidstaten 
en gebieden, en anderzijds de noodzaak 
van een coherent uitvoeringskader dat 
verschillende fondsen van de Unie onder 
gedeeld beheer bestrijkt. Aangezien deze 
doelstellingen beter op het niveau van de 
Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Unie maatregelen nemen overeenkomstig 
het in artikel 5 van het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(19) De doelstellingen van deze 
verordening – namelijk steun verlenen aan 
gebieden die met grote economische en 
sociale uitdagingen evenals grote 
uitdagingen op het vlak van energie 
worden geconfronteerd bij de transitie 
naar een klimaatneutrale economie – 
kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de achterstand van de minst 
begunstigde gebieden, alsook de beperking 
van de financiële middelen van de lidstaten 
en gebieden, en anderzijds de noodzaak 
van een coherent uitvoeringskader dat 
verschillende fondsen van de Unie onder 
gedeeld beheer bestrijkt. De samenhang 
met ander beleid moet worden verzekerd, 
in het bijzonder met het industrieel beleid 
en de regels inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten, teneinde gelijke 
mededingingsvoorwaarden te verzekeren 
om de EU-industrie, met inbegrip van 
kmo’s, in staat te stellen om de duurzame 
goederen en diensten te produceren 
overeenkomstig de Green Deal en om 
werkgelegenheid te bieden. Aangezien 
deze doelstellingen beter op het niveau van 
de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan 
de Unie maatregelen nemen 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
VEU neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement 24
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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 gebieden die met 
ernstige sociaaleconomische uitdagingen 
en ernstige uitdagingen op het gebied van 
energie en milieu worden geconfronteerd 
als gevolg van de specifieke kenmerken 
van de lidstaten in het 
energietransitieproces ter verwezenlijking 
van de energie- en klimaatdoelstellingen 
van de Unie voor 2030 en ter 
verwezenlijking van een klimaatneutrale 
EU-economie tegen 2050. Het gaat met 
name om die gebieden die gezien hun 
huidige of recente grote afhankelijkheid 
van vaste fossiele brandstoffen zoals 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie, 
of hun grote afhankelijkheid van 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten, met belangrijke structurele 
veranderingen geconfronteerd worden.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s 
en mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie aan te pakken”.

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling van een 
solidaire en doeltreffende energietransitie 
naar een klimaatneutrale economie, 
rekening houdend met de ontwikkeling 
van territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie, om werknemers, 
de energiesector, de industrie, 
investeerders en gemeenschappen 
zekerheid te bieden, en regio’s, 
marktdeelnemers en mensen eerlijke en 
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gelijke kansen te geven om de sociale en 
economische effecten van de transitie 
evenals de effecten op het vlak van 
energiezekerheid, energiearmoede en 
milieu aan te pakken.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De door het JTF ondersteunde acties 
moeten overeenstemmen met de 
Overeenkomst van Parijs, de 
doelstellingen van de Unie inzake energie 
en klimaat voor 2030 en 2050 en de 
beginselen van de circulaire economie. 
Het JTF moet met name inspanningen 
ondersteunen om het aanzienlijke 
potentieel van deze transitie voor het 
scheppen van banen in de getroffen 
gebieden ten volle te benutten.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten.

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten die de doelstelling hebben 
onderschreven om tegen 2050 een 
klimaatneutrale EU-economie te 
verwezenlijken en hun verbintenis in hun 
nationale energie- en klimaatplannen 
aantonen, in het bijzonder in die regio’s 
die gezien de omvang van de uitdagingen 
van de energietransitie het meest nood 
hebben aan financiële steun van de Unie. 
Conform bijlage I van deze verordening 
moeten de middelen van het JTF 
voornamelijk worden toegewezen aan de 
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steenkoolregio’s die zijn opgenomen in de 
bijlage bij het mandaat van het platform 
voor steenkool- en koolstofintensieve 
regio’s (platform voor steenkoolregio’s in 
transitie), met als doel de sociale en 
economische effecten en de effecten op 
het vlak van de zekerheid van de 
energievoorziening en het milieu van hun 
energietransitie aan te pakken.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
7,5 miljard EUR in prijzen van 2018, die al 
naargelang het geval verhoogd kunnen 
worden met in de begroting van de Unie 
toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen ten 
minste 44 miljard 73,459 miljoen EUR in 
huidige prijzen, en mogen niet worden 
overgedragen uit de toewijzingen voor de 
fondsen die onder Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] vallen, in het 
bijzonder uit fondsen als het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO), het Europees Sociaal Fonds 
Plus (“ESF+”) of het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo). Dit 
bedrag kan al naargelang het geval 
verhoogd worden met in de begroting van 
de Unie toegewezen aanvullende middelen 
en andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de programmering en de 
daaropvolgende opvoering op de 
begroting van de Unie wordt het in de 
eerste alinea vermelde bedrag met 2 % per 
jaar geïndexeerd.

Schrappen

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel [21 bis] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vereisen de eventuele in lid 2 
bedoelde aanvullende middelen die aan 
het JTF in de begroting van de Unie 
worden toegewezen of uit andere 
middelen worden verstrekt, geen 
aanvullende steun uit het EFRO of het 
ESF+.

Schrappen

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die rechtstreeks met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke doelstelling 
van het JTF verband houden en tot de 
uitvoering van de overeenkomstig artikel 7 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie bijdragen.

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die rechtstreeks met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke doelstelling 
van het JTF verband houden en tot de 
uitvoering van duurzame, overeenkomstig 
artikel 7 opgestelde territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie bijdragen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
uitsluitend de volgende activiteiten:

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
de volgende activiteiten:

Amendement 33

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 kmo’s— met inbegrip van 
startende ondernemingen —, coöperaties, 
energiegemeenschappen van burgers en 
organisaties uit de derde sector, alsook in 
regionale en lokale overheidsbedrijven, 
die leiden tot economische diversificatie en 
reconversie en bijdragen tot het scheppen 
van hoogwaardige nieuwe banen;

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten;

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, in het bijzonder kmo’s 
en startende ondernemingen die tot 
economische diversificatie leiden en 
bijdragen tot het scheppen van nieuwe 
banen en met inbegrip van de verlening 
van relevante adviesdiensten;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën;

c) investeringen in duurzame 
innovatie en duurzaam onderzoek, onder 
meer op het vlak van energie, inclusief 
onderzoek door onderzoekscentra en 
universiteiten, en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën;

Amendement 36

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, infrastructuur en diensten 
voor een betaalbaar, betrouwbaar, 
duurzaam, veilig, flexibel en schoon 
energiesysteem, in de vermindering van 
broeikasgasemissies, energie-efficiëntie en 
opslagoplossingen;

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen in hernieuwbare 
energiebronnen, infrastructuur en 
technologieën, inclusief 
opslagoplossingen, steun voor 
zelfopwekking en voor de ontwikkeling 
van en omschakeling op verwarmings- en 
koelsystemen op basis van hernieuwbare 
energie;

Amendement 38
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) investeringen in de 
energierenovatie van gebouwen, in 
overeenstemming met het toekomstige 
initiatief van de Commissie voor een 
renovatiegolf, alsook investeringen in de 
bij- en omscholing van werknemers op dat 
gebied;

Amendement 39

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 
grensoverschrijdende koppeling van 
elektriciteitsnetten, met het oog op het 
behalen van het streefcijfer inzake 
elektriciteitsinterconnectie van 15 % tegen 
2030;

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) investeringen in efficiënte 
stadsverwarming, in de zin van artikel 2, 
punt 41, van Richtlijn 2012/27/EU;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d sexies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d sexies) investeringen in het 
gebruik van technologie en infrastructuur 
voor betaalbare schone en slimme 
mobiliteit, inclusief oplaadinfrastructuur 
voor elektrische voertuigen en duurzame 
multimodale stedelijke mobiliteit, die de 
economische ontwikkeling en het 
scheppen van banen bevorderen en 
bijdragen tot de vermindering van 
broeikasgasemissies in het vervoer en tot 
de diversificatie van 
mobiliteitsoplossingen, inclusief 
investeringen in alternatieve 
vervoersbrandstoffen die de transitie naar 
emissievrije mobiliteit versnellen;

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d septies) investeringen ter 
bestrijding van energiearmoede en 
luchtverontreiniging, met name door het 
vervangen van individuele 
verwarmingsoplossingen op basis van 
steenkool en door het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de meest getroffen 
regio’s;

Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit, met inbegrip van 
investeringen in netwerken met zeer hoge 
capaciteit en 5G-technologie, slimme 
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energieoplossingen en daarmee verband 
houdende infrastructuur en 
technologieën, alsook investeringen ter 
bevordering van de transitie naar een 
circulaire economie en 
klimaatneutraliteit, onder meer middels 
het gebruik van digitale technologieën en 
gegevens in de landbouw, de bosbouw en 
de levensmiddelenindustrie;

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;

f) investeringen in de regeneratie, 
ecologische revitalisatie, 
vervoerstoegankelijkheid en renovatie van 
voormalige steenkoolmijnen, 
elektriciteitscentrales en 
brownfieldterreinen en -installaties, 
bodemherstel en herbestemmingsprojecten, 
inclusief investeringen in groene 
infrastructuur in gebieden die voordien 
van de mijnbouw leefden en investeringen 
in de bebossing van voormalige mijnen;

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringen in de bevordering van 
de circulaire economie, onder meer door 
het voorkomen en verminderen van afval, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling;

g) investeringen in de bevordering van 
de circulaire economie, onder meer door 
het voorkomen en verminderen van afval, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel, recycling en overige 
manieren van terugwinning, met inbegrip 
van energieterugwinning;

Amendement 46
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) investeringen in de zilveren 
economie, sociale innovatie en sociale 
infrastructuur die nodig zijn ter 
ondersteuning van de toegang tot de 
arbeidsmarkt, sociale inclusie en actief 
gezond ouder worden;

Amendement 47

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 van 
werknemers, zelfstandigen en 
werkzoekenden, met name in het licht van 
vaardigheden en kwalificaties die relevant 
zijn voor de uitvoering van regionale 
ontwikkelingsstrategieën en voor de 
transitie naar een duurzame, digitale en 
groene economie;

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan;

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan en ondersteuning 
voor werknemers die hun baan hebben 
verloren als gevolg van de transitie;

Amendement 49

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



PE648.609v04-00 266/355 RR\1210220NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden, met bijzondere aandacht 
voor vrouwen en kwetsbare groepen;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) onverminderd artikel 5, andere 
specifieke activiteiten die bijdragen tot de 
specifieke doelstelling van het JTF zoals 
vastgelegd in de territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie, 
overeengekomen tussen een lidstaat, de 
relevante overheden van de betrokken 
gebieden, en goedgekeurd door de 
Commissie.

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k ter) het JTF mag alleen steun bieden 
voor productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s waarbij geen 
sprake is van de overdracht van banen, 
kapitaal of productieprocessen van de ene 
lidstaat naar de andere;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie.

Daarnaast kan het JTF in de relevante 
gebieden steun verlenen voor productieve 
investeringen in andere ondernemingen 
dan kmo’s, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn opgenomen in het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. Dergelijke investeringen komen 
alleen in aanmerking als ze bijdragen tot 
de transitie naar een klimaatneutrale 
economie en niet leiden tot een 
verplaatsing zoals bedoeld in artikel 60 
van Verordening (EU) …/… [nieuwe GB-
verordening], en als het gaat om 
industriële activiteiten die onder het 
emissiehandelssysteem (ETS) van de EU 
vallen, op voorwaarde dat zij niet 
bijdragen tot het vergroten van de winsten 
die met de handel van emissierechten 
worden gegenereerd.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/201416;

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/201416, behalve 
ondernemingen die worden getroffen door 
de energietransitie naar 
klimaatneutraliteit;

__________________ __________________
16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

Amendement 54
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen;

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, het transport, de 
distributie, de opslag of de verbranding van 
fossiele brandstoffen;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1, onder d), kan de 
Commissie een territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie goedkeuren met 
onder meer investeringen in verband met 
de productie, verwerking, distributie, 
opslag, transmissie of het gebruik van 
aardgas, op voorwaarde dat dit plan wordt 
gebruikt als een 
overbruggingstechnologie, en onder de 
volgende naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden:
a) de investeringen vinden plaats in 
gebieden die op het gebied van de 
energietransitie voor bijzonder ernstige 
uitdagingen staan vanwege hun grote 
afhankelijkheid van vaste fossiele 
brandstoffen, zoals regio’s met een hoog 
aandeel stadsverwarmingssystemen op 
basis van vaste fossiele brandstoffen;
b) deze investeringen leveren een bijdrage 
aan de milieudoelstellingen van de Unie 
inzake de matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, door de 
volledige afschaffing van steenkool, 
bruinkool, turf of olieschalie te 
versnellen;
c) zij zijn in overeenstemming met de 
doelstellingen en wetgeving van de Unie 
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op het gebied van energie en klimaat en 
met de nationale energie- en 
klimaatplannen, en zijn van tijdelijke 
aard;
d) er is een voorafgaande beoordeling van 
het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen uitgevoerd;
e) de vervanging van energie-
infrastructuur op basis van 
koolstofintensieve en vaste fossiele 
brandstoffen leidt tot een aanzienlijke 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en van de 
luchtverontreiniging en tot meer energie-
efficiëntie;
f) de ondersteunde activiteiten dragen bij 
tot een daling van de energiearmoede;
g) de ondersteunde activiteiten staan de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen in de betrokken gebieden 
niet in de weg en zijn verenigbaar met en 
in synergie met het toekomstige gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat.

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat. Wanneer de Commissie besluit 
geen goedkeuring te verlenen, motiveert 
zij haar besluit naar behoren. 
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen. Het 
totaal van de naar de JTF-prioriteit 
overgedragen middelen van het EFRO en 
het ESF+ bedraagt ten minste anderhalf 
maal het bedrag van steun uit het JTF 
voor die prioriteit, maar niet meer dan 
driemaal dat bedrag.

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] op vrijwillige basis 
overgedragen middelen. Het totaal van de 
middelen van het EFRO en het ESF+ die 
een lidstaat besluit over te dragen naar de 
JTF-prioriteit, bedraagt niet meer dan 
driemaal het bedrag aan steun dat is 
ontvangen uit het JTF.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor financiering uit het JTF in 
aanmerking komende projecten die 
bijdragen aan de specifieke doelstelling 
als bedoeld in artikel 2, kunnen subsidies 
ontvangen tot maximum 75 % van de 
relevante kosten.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 

1. De lidstaten stellen samen met alle 
betrokken regionale en lokale autoriteiten 
van de betreffende gebieden (ten minste op 
NUTS-niveau 2 en 3) en volgens het 
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rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

model in bijlage II één of meer territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie op 
voor een of meer getroffen gebieden van 
niveau 3 van de bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad, gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 868/201417 van de Commissie, 
vastgestelde gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (“regio’s van NUTS-
niveau 3”) of delen daarvan. Het betreft 
gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische, sociale en 
ecologische effecten en de effecten op het 
vlak van de zekerheid van de 
energievoorziening van de transitie, met 
name wat betreft banenverlies en het 
mogelijke aantal getroffen banen bij de 
productie en het gebruik van vaste fossiele 
brandstoffen en de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit. De 
investeringsrichtsnoeren die door de 
Europese Commissie zijn vastgesteld in 
bijlage D bij de landenverslagen voor 
2020 mogen de lidstaten niet beperken bij 
het voorstellen van gebieden en 
prioriteiten voor steun uit het JTF. De 
relevante autoriteiten en 
belanghebbenden in de gebieden moeten 
actief worden betrokken bij alle fasen van 
het proces, d.w.z. de voorbereiding, 
selectie en uitvoering. 

__________________ __________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
26 mei 2003 betreffende de opstelling van 
een gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
die consistent zijn met de meest recente 
versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”);

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal en regionaal 
niveau naar de verwezenlijking van de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en de 
verwezenlijking van een klimaatneutrale 
EU-economie tegen 2050, met inbegrip 
van de reeds genomen 
transitiemaatregelen en een tijdschema 
voor belangrijke volgende stappen in het 
transitieproces die consistent zijn met de 
meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”);

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1;

b) een motivering voor het vaststellen 
van de zwaarst getroffen gebieden die 
aanvullende financiële steun nodig 
hebben om het onder a) bedoelde 
transitieproces te verwezenlijken en die 
door het JTF moeten worden ondersteund 
overeenkomstig lid 1;

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
economische, milieu- en 
energiezekerheidseffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale economie op EU-
niveau tegen 2050 – waarbij het potentiële 
aantal getroffen werknemers, banen en 
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te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

banenverlies, de potentiële gevolgen voor 
de staatsinkomsten op NUTS-niveau 2 en 
3, het aantal getroffen ondernemingen, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische, milieu- en 
energiezekerheidseffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale EU-economie 
tegen 2050 en het verhinderen van een 
toename van de energiearmoede;

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale strategieën en plannen;

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere relevante nationale, 
regionale of territoriale strategieën en 
plannen;

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties;

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties op nationaal 
en regionaal niveau, met inbegrip van de 
mogelijkheid van evaluatie door niet-
overheidsorganen en -instellingen;

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) een beschrijving van het 
participatieproces dat plaatsvindt voor de 
uitwerking ervan;

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 - letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties en de 
verwachte bijdrage ervan om het effect van 
de transitie te verzachten;

g) een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties alsook een 
tijdschema voor deze acties, en de 
verwachte bijdrage ervan ter verzachting 
van de sociale en economische effecten en 
de effecten op het vlak van de zekerheid 
van de energievoorziening en het milieu 
van de transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – paragraaf 2 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis van 
een kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen;

h) wanneer steun voor productieve en 
duurzame investeringen wordt verleend 
aan andere ondernemingen dan kmo’s, een 
lijst van dergelijke acties en 
ondernemingen en een verantwoording 
van de noodzaak van dergelijke steun;

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie en 
leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies die aanzienlijk 
verder gaat dan de betreffende benchmarks 
voor kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen;

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie en 
leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies die verder gaat 
dan de betreffende benchmarks voor 
kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen;

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) synergie en complementariteit met 
andere programma’s van de Unie en pijlers 

j) synergie en complementariteit met 
andere relevante programma’s en fondsen 
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van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie om in de 
vastgestelde ontwikkelingsbehoeften te 
voorzien.

van de Unie en met andere pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie om in de vastgestelde 
ontwikkelingsbehoeften te voorzien.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) wanneer er steun wordt verleend 
aan industriële activiteiten die reeds onder 
het ETS vallen, een motivering toelichting 
dat dergelijke deze steun niet bijdraagt 
aan een toename van de winst die reeds 
met de handel in emissierechten wordt 
gegenereerd.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], evenals vertegenwoordigers 
van de industrie en energiesector, sociale 
partners en alle andere relevante 
belanghebbenden.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Territoriale plannen voor een rechtvaardige Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
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transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de betreffende strategieën 
voor slimme specialisatie, de nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
Europese pijler van sociale rechten.

transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de nationale energie- en 
klimaatplannen en de 
langetermijnstrategie voor 2050, de 
Overeenkomst van Parijs en de Europese 
pijler van sociale rechten, alsook, in de 
mate van het mogelijke, met de strategieën 
voor slimme specialisatie en overige 
relevante strategieën en programma's, 
onder andere inzake schone lucht, schoon 
staal, energiearmoede en 
energieproducerende consumenten.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie en de besluiten 
inzake de selectie van projecten en 
concrete acties worden publiek 
beschikbaar gemaakt. De territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
worden opgesteld en uitgewerkt na een 
openbare raadpleging.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een JTF-prioriteit de in 
artikel 4, lid 2, onder h), i) of j), bedoelde 
activiteiten ondersteunt, worden gegevens 
over de indicatoren voor deelnemers alleen 
verstrekt, als alle overeenkomstig 
bijlage III vereiste gegevens met 
betrekking tot die deelnemer beschikbaar 
zijn.

3. Wanneer een JTF-prioriteit de in 
artikel 4, lid 2, onder h), i) of j), bedoelde 
activiteiten ondersteunt, worden gegevens 
over de indicatoren voor deelnemers alleen 
verstrekt als alle overeenkomstig bijlage III 
vereiste gegevens met betrekking tot die 
deelnemer beschikbaar zijn, en worden 
tegelijkertijd strikte regels inzake 
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gegevensbescherming gewaarborgd.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 65 % van het streefcijfer is 
gehaald, kan zij financiële correcties 
toepassen overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit in verhouding tot 
de resultaten te verminderen.

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 65 % van het streefcijfer is 
gehaald, kan zij financiële correcties 
toepassen overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit in verhouding tot 
de resultaten te verminderen. Financiële 
correcties hebben betrekking op 
tekortkomingen met betrekking tot de 
programmamaatregelen, en niet op 
tekortkomingen die voortvloeien uit 
externe factoren. 

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overzicht van het transitieproces en 
vaststelling van de zwaarst getroffen 
gebieden in de lidstaat

1. Overzicht van het transitieproces en 
vaststelling van de zwaarst getroffen 
gebieden in de lidstaat, met inbegrip van 
de historische transitie

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beoordeling van de 
transitieproblemen voor elk van de 
vastgestelde gebieden

2. Beoordeling van de 
transitieproblemen en -mogelijkheden voor 
elk van de vastgestelde gebieden

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1 Beoordeling van de economische, 
sociale en territoriale gevolgen van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie

2.1 Beoordeling van de economische, 
sociale en territoriale gevolgen van de 
historische en verwachte transitie naar een 
klimaatneutrale economie

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1 bis.Beschrijving van de wijze waarop 
vertegenwoordigers en gemeenschappen 
en actoren van maatschappelijke 
organisaties worden geraadpleegd en 
betrokken bij het programmeringsproces, 
zowel voor als na de opstelling van 
programmeringsdocumenten
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ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME

aan de Commissie regionale ontwikkeling

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting 
van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapporteur voor advies: Dominique Riquet

BEKNOPTE MOTIVERING

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie is een van de maatregelen die de Commissie heeft 
genomen in het kader van de Europese Green Deal ter verwezenlijking van de doelstelling 
van koolstofneutraliteit in 2020 waartoe de Unie zich heeft verplicht, waarbij bijzondere steun 
wordt verleend aan de regio’s die het meest in moeilijkheden verkeren en die het zwaarst door 
de transitie getroffen worden.

Dit wetgevingsvoorstel is actueler dan ooit: hiermee wordt erkend dat de structurele 
transformatie van onze productiemethoden nodig is, maar dat zij ook kosten, uitdagingen en 
economische en sociale moeilijkheden met zich meebrengt voor hele sectoren en regio’s, 
vanwege hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen of hun industriële weefsel met een hoge 
CO2-uitstoot. Alle lidstaten moeten inspanningen leveren, maar het zijn in de eerste plaats de 
gebieden die het kwetsbaarst zijn en die het meest getroffen door deze transitie getroffen 
worden, die moeten worden begeleid, overeenkomstig het fundamentele beginsel van Europese 
solidariteit.

Ondergetekende, rapporteur voor de Commissie vervoer en toerisme, is ingenomen met dit 
voorstel, zowel om de doelgerichtheid ervan (doelstelling van koolstofneutraliteit), als om de 
inclusieve aanpak die ermee wordt gevolgd (niemand aan zijn lot overlaten) en de synergieën 
die ermee tot stand worden gebracht met andere Europese fondsen. Dit fonds sluit met name op 
adequate wijze aan bij het nationale en regionale beleid via de nationale energie- en 
klimaatplannen en de territoriale plannen, in het kader van gedeeld beheer en met eerbiediging 
van het subsidiariteitsbeginsel. Dit instrument wordt hierbij ingepast in het regionaal beleid 
door middel van de structuurfondsen, die gebaseerd zijn op participatie van de lidstaten, en 
wordt versterkt door de complementariteit met de EIB of bijkomende 
financieringsmechanismen (InvestEU enz.). Het streven naar territoriale verankering bij de 
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ontwikkeling en uitvoering van dit financieringsinstrument is volgens de rapporteur van 
cruciaal belang voor het welslagen van de transitie, zodat hij de aandacht op deze bepalingen 
wil vestigen.

De prioriteit van deze verordening is bij te dragen aan de omscholing van werknemers en 
bedrijven door de aanpassing van hun werkinstrument, in de regio’s en sectoren die het meest 
door de transitie getroffen worden. Door de zeer kleine toewijzing van het fonds, die alleen kan 
worden betreurd in het licht van de bedragen die nodig zijn voor de realisatie van de 
economische transitie, is de rapporteur echter van mening dat een preciezere gerichtheid van 
dit begrotingsinstrument mogelijk is, om de toegevoegde waarde en efficiëntie ervan te 
vergroten, dankzij een betere budgettaire optimalisatie en een scherper afgelijnd 
toepassingsgebied met betrekking tot de betrokken sectoren en activiteiten.

Daartoe zijn een aantal bepalingen ingevoerd:

- een gerichtere selectie van activiteiten die door het JTF kunnen worden ondersteund: 
hoewel de rapporteur van mening is dat effectief prioriteit moet worden gegeven aan 
kmo’s, die door hun omvang vaak minder flexibel zijn om hun productieapparaat aan te 
passen, is hij niettemin van mening dat een aantal activiteiten die aanvankelijk door de 
Commissie werden voorgesteld (onderzoek en innovatie, digitalisering, steun voor 
decontaminatie, in strijd met het beginsel dat de vervuiler betaalt), niet direct relevant 
zijn voor de doelstellingen van de verordening en bovendien kunnen worden 
ondersteund door andere Europese budgettaire en financiële instrumenten;

- strengere voorwaarden voor de activiteiten die onder de EU-regeling voor de handel in 
emissies (het EU-ETS) vallen: de rapporteur erkent dat het zinnig is om bepaalde 
industriële activiteiten die onder het EU-ETS vallen, op te nemen, binnen een beperkt 
kader en op basis van een aanvaarding per geval door de Commissie. Hij is echter van 
mening dat het van essentieel belang is om het risico van onverhoopte winsten voor 
deze ondernemingen te vermijden, door ervoor te zorgen dat zij niet profiteren van de 
extra steun die wordt toegekend uit het JTF om hun industriële takken koolstofarm te 
maken met het oog op de verkoop van hun overtollige emissierechten, waardoor zij 
onrechtmatige winst zouden boeken bovenop de financiële steun uit het JTF;

- een betere optimalisering van de begroting, met meer nadruk op het behalen van 
resultaten: met het oog op een striktere toepassing van het “use it or lose it”-beginsel 
zijn de vereiste prestatieniveaus voor de prioriteiten verhoogd, om aanpassingen en 
herschikkingen mogelijk te maken in geval van tekortkomingen en te garanderen dat 
elke uitgegeven euro resultaat oplevert;

- Het JTF is bedoeld om de regio’s die het zwaarst door de transitie getroffen worden, te 
helpen om koolstofneutraliteit in 2050 te realiseren. Alle landen zullen moeten 
bijdragen aan de realisatie van dit gemeenschappelijke doel, met dien verstande dat het 
tekortschieten van één land de inspanningen van allen in gevaar zou brengen en 
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negatieve gevolgen zou hebben voor iedereen, inclusief degene wier ecologische 
transitie het verst gevorderd is. Om het bovengenoemde fundamentele beginsel van 
Europese solidariteit te waarborgen, is de rapporteur daarom van mening dat lidstaten 
die zich nog niet hebben verplicht tot het realiseren van een nationale doelstelling inzake 
koolstofneutraliteit tegen 2050, slechts beperkte toegang mogen krijgen tot dit fonds en 
dat hun nationale toewijzing gedeeltelijk moet worden tot deze doelstelling is 
vastgesteld;

- een betere definitie van de industriële activiteiten die in aanmerking komen: de 
rapporteur erkent dat het voorstel een correcte weergave omvat van de gebieden en 
sectoren die het meest door de transitie getroffen worden, met name door hun 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en van koolstofintensieve industriële 
activiteiten. De rapporteur wijst echter op een grote tekortkoming in deze weergave en 
is van mening dat de subsidiabiliteit door middel van het fonds moet worden uitgebreid 
naar industriële activiteiten die weliswaar weinig broeikasgassen uitstoten, maar die 
eindproducten vervaardigen die op termijn niet verenigbaar zijn met de door de EU 
nagestreefde doelstelling van koolstofneutraliteit. Zij moeten worden gezien als een 
integrerend deel van de transitie die met het fonds wordt begeleid. Met name de sector 
voor voertuigen met een verbrandingsmotor ondergaat snel ingrijpende veranderingen 
over zijn hele waardeketen: daarom moet aan deze sector specifieke Europese steun 
worden verleend, om ervoor te zorgen dat zijn transitie slaagt, de werknemers te 
begeleiden en het concurrentievermogen en het leiderschap van de sector in stand te 
houden in het kader van de toegenomen internationale concurrentie. Niettemin mag niet 
uit het oog worden verloren dat er geen doelstelling op het gebied van klimaatneutraliteit 
kan worden bereikt zonder het koolstofarm maken van het vervoer: deze sector is 
verantwoordelijk voor 23 % van de CO2-emissies van de EU en zijn aandeel blijft 
groeien, terwijl het wegvervoer alleen 75 % van de CO2-emissies en de door de sector 
verbruikte energie voor zijn rekening neemt. Autofabrikanten en hun leveranciers, met 
daarbij de onderhouds- en reparatiesector, zijn het zwaarst getroffen door de transitie 
naar voertuigen zonder of met een lage uitstoot. Gezien hun grote aandeel in de 
Europese economie (3,5 miljoen directe en indirecte banen in de EU, met een 
automobielsector die goed is voor 8,5 % van de banen in de Europese industrie en 7,5 % 
van het Europese bbp), moeten deze sectoren door het JTF worden ondersteund.

De rapporteur is er daarom van overtuigd dat als deze aanbevelingen aan de Commissie 
regionale ontwikkeling worden opgenomen, het Fonds voor een rechtvaardige transitie haar 
operationele capaciteit en haar doeltreffendheid met betrekking tot het realiseren van de 
Europese doelstelling van klimaatneutraliteit zal versterken en tegelijkertijd de meest kwetsbare 
personen in deze transitie zal beschermen.
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AMENDEMENTEN

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal en economisch 
effect op regio’s die sterk afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen — vooral 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie — 
of broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal en economisch 
effect op regio’s die sterk afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen — vooral 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie — 
of van broeikasgasintensieve industrieën of 
industrieën die eindproducten 
vervaardigen die niet verenigbaar zijn met 
de EU-doelstelling van 
koolstofneutraliteit. Een dergelijke situatie 
brengt niet alleen het risico mee dat de 
transitie in de Unie op het gebied van 
klimaatactie niet overal even snel verloopt, 
maar ook dat de verschillen tussen de 
regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen. 
In dit verband moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan de specifieke 
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uitdagingen die de impact van de transitie 
naar klimaatneutraliteit met zich 
meebrengt in afgelegen, insulaire en 
geografisch benadeelde gebieden, evenals 
in gebieden die te maken hebben met de 
demografische uitdaging van ontvolking.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk, inclusief en sociaal aanvaardbaar is 
voor iedereen en als niemand achterblijft 
en energiearmoede bestreden wordt. 
Daarom moeten zowel de Unie als de 
lidstaten, alsmede de diverse regionale en 
lokale actoren vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan en met de kenmerken en 
bijzonderheden van hun regio’s, inclusief 
de koolstofintensiteit hiervan en het onder 
het EU-gemiddelde gelegen bbp per hoofd 
van de bevolking hiervan, en moeten zij 
alle mogelijke instrumenten inzetten om 
negatieve gevolgen te verzachten en de 
uitdagingen om te vormen tot kansen. De 
transitie moet economische instorting van 
de meest getroffen regio’s voorkomen en 
tegelijk de basis voor economische 
ontwikkeling in deze regio’s garanderen. 
De begroting van de Unie speelt daarbij 
een belangrijke rol.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
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cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid te verzachten. Dit 
komt tot uiting in de specifieke doelstelling 
van het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is maatregelen te 
ondersteunen die zijn gericht op een 
eerlijke en succesvolle energietransitie 
naar een klimaatneutrale economie en de 
negatieve gevolgen van de klimaattransitie 
te verzachten door steun te verlenen aan de 
meest getroffen gebieden en werknemers. 
Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties het effect van de 
transitie rechtstreeks helpen temperen door 
negatieve sociale gevolgen te verzachten, 
door de modernisering en de reconversie 
van de lokale economie te financieren en 
door de negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid te verzachten en nieuwe 
kansen te creëren met behulp van 
opleiding, bijscholing en geactualiseerde 
onderwijsprogramma’s. Dit komt tot 
uiting in de specifieke doelstelling van het 
JTF, die op hetzelfde niveau is vastgesteld 
en samen met de in artikel [4] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld. 
Gezien de aard van het transitiebeleid 
wordt het JTF voorgesteld als een 
langetermijninstrument dat volledig 
strookt met de visie van een 
klimaatneutraal continent tegen 2050.

Amendement 4

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 

(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 
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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.

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 
vrijwillige overdracht van middelen uit het 
EFRO en het ESF+ waartoe door elke 
lidstaat wordt besloten, zal een 
aanvullende bijdrage leveren tot het halen 
van dit streefcijfer.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen.

(7) De middelen uit het JTF moeten 
een aanvulling vormen op de beschikbare 
middelen uit de instrumenten van het 
cohesiebeleid en alle andere relevante 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten die gericht zijn op kwetsbare 
sectoren. De oprichting van het JTF mag 
niet leiden tot bezuinigingen in de 
fondsen die onder Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening] vallen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van vaste fossiele 
brandstoffen of die broeikasgasintensieve 
industriële activiteiten hebben dan wel 
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verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

industriële activiteiten waarvan de 
eindproducten uiteindelijk niet 
verenigbaar zijn met koolstofneutraliteit, 
die geleidelijk moeten verdwijnen, of die 
zich moeten aanpassen vanwege de 
transitie naar klimaatneutraliteit en daartoe 
niet over de nodige financiële middelen 
beschikken. Het JTF moet daarom alle 
lidstaten ten goede komen, maar de 
verdeling van de financiële middelen van 
het JTF moet de capaciteit van de lidstaten 
weerspiegelen om de nodige investeringen 
te financieren om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De door het Europees Parlement 
en de Raad op basis van artikel 322 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie vastgestelde horizontale 
financiële regels zijn op deze verordening 
van toepassing. Deze regels zijn 
vastgelegd in het Financieel Reglement en 
bepalen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, 
aanbestedingen, prijzen en indirecte 
uitvoering, en in de regels is voorzien in 
controle van de verantwoordelijkheid van 
de financiële actoren. De op grond van 
artikel 322 VWEU vastgestelde regels 
hebben eveneens betrekking op de 
bescherming van de begroting van de 
Unie bij algemene tekortkomingen in de 
lidstaten op het gebied van de rechtsstaat, 
aangezien de rechtsstaat een essentiële 
voorwaarde is voor goed financieel beheer 
en een doeltreffende EU-financiering.

(Tekst overgenomen uit het nieuwe Commissievoorstel, COM(2020)460 final.)
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Overeenkomstig Verordening 
[herstelinstrument voor Europa] en 
binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen moeten herstel- en 
veerkrachtsmaatregelen in het kader van 
het fonds voor een rechtvaardige transitie 
worden genomen om de ongekende 
gevolgen van de COVID-19-crisis aan te 
pakken.  Die aanvullende middelen 
moeten op zodanige wijze worden gebruikt 
dat de inachtneming van de in de 
verordening [herstelinstrument voor 
Europa] vastgestelde termijnen wordt 
gewaarborgd.

(Tekst overgenomen uit het nieuwe Commissievoorstel, COM(2020)460 final.)

Amendement 9

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 

(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 en regionale 
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, 
waarbij de negatieve economische en 
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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 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.

sociale effecten van de transitie moeten 
worden verzacht. 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. In 
verband hiermee kan aardgas in de 
transitie een overbruggingstechnologie 
zijn, wanneer het meer koolstofintensieve 
energiebronnen vervangt en gekoppeld is 
aan de invoering van hernieuwbare 
energie. 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 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, inclusief AI-technologieën, 
digitalisering en connectiviteit, 
toegankelijkheid en duurzame mobiliteit, 
en ter stimulering van een modal shift, 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.

__________________ __________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, Communication from the 
Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council, the 
European Economic and Social 
Committee, the Committee of the Regions 

13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, Communication from the 
Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council, the 
European Economic and Social 
Committee, the Committee of the Regions 



PE648.609v04-00 292/355 RR\1210220NL.docx

NL

and the European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

and the European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het JTF moet ook steun 
verlenen aan industriële activiteiten die 
weliswaar weinig broeikasgassen 
uitstoten, maar die industriële producten 
vervaardigen die door de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie worden 
getroffen. In verband hiermee is de 
Europese auto-industrie voor voertuigen 
met een verbrandingsmotor een van de 
sectoren die het meest verstoord wordt en 
die dat in de toekomst nog meer zal 
worden, terwijl de sector opereert in een 
context van toenemende internationale 
concurrentie en strengere milieueisen, 
waarbij in deze sector bijna 20 % van de 
CO2-uitstoot van de Unie wordt 
geconcentreerd. Koolstofneutraliteit kan 
bijgevolg niet worden gerealiseerd zonder 
specifieke steun voor deze sector, die goed 
is voor 8,5 % van de industriële banen in 
de Unie, 7,5 % van het bbp van de Unie 
en ongeveer 3,5 miljoen directe banen, d.i. 
11,4 % van de banen in de maakindustrie 
van de Unie, en 13,8 miljoen indirecte 
banen. Met name moet het JTF, 
aangezien autofabrikanten, hun 
leveranciers en de onderhouds- en 
reparatiesector het meest blootgesteld zijn, 
deze sectoren ondersteunen en 
werknemers en werkzoekenden 
ondersteunen bij hun omschakeling naar 
modernere knowhow, met name in de 
context van alternatieve industrieën voor 
de productie van emissievrije en/of 
emissiearme voertuigen. Het JTF moet 
ook investeringen ondersteunen in 
netwerken en voertuigparken voor het 
openbaar vervoer als doeltreffend 
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instrument voor de transitie en voor 
emissiearme mobiliteit, waarbij ook de 
modal shift wordt bevorderd, met name in 
de stedelijke centra, alsmede de 
connectiviteit in plattelandsgebieden. Er 
moet ook bijzondere aandacht worden 
besteed aan de sociaal-economische 
moeilijkheden van ontvolkte of 
dunbevolkte gebieden die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
ter voorkoming van relocatie en 
ontvolking van deze gebieden.

Amendement 11

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 van de getroffen werknemers 
en zelfstandigen — om hen te helpen 
nieuwe arbeidskansen te benutten — maar 
werkzoekenden ook bijstaan bij het zoeken 
naar werk en hun actieve en volledige 
inclusie op de arbeidsmarkt bevorderen. 
Daarnaast moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan het 
werkloosheidspercentage van de door de 
transitie getroffen gebieden, met name het 
jeugdwerkloosheidspercentage.

Amendement 12

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 

(12) Om de economische modernisering 
en reconversie van door de transitie 
getroffen gebieden te bevorderen moet het 
JTF steun verlenen voor productieve 
investeringen in kmo’s. Onder productieve 
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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 
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.

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 de aanpassing ervan te 
ondersteunen — 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 transitie, moeten duurzaam 
zijn en moeten stroken met het beginsel 
dat energie-efficiëntie op de eerste plaats 
komt. Deze investeringen moeten het 
risico van onverhoopte winsten voor deze 
industriële installaties voorkomen, door 
ervoor te zorgen dat zij niet profiteren van 
de extra steun die wordt toegekend door 
het JTF om hun industriële takken 
koolstofarm te maken met het oog op de 
verkoop van hun overtollige 
emissierechten, waardoor zij 
onrechtmatige winst zouden boeken 
bovenop de financiële steun van het JTF. 
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, waarbij in 
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het bijzonder rekening wordt gehouden 
met de hieruit voortvloeiende structurele 
veranderingen en de voor deze 
veranderingen vereiste maatregelen.

__________________ __________________
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 Unie 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 Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] moeten de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] kunnen de JTF-middelen 
worden versterkt met vrijwillige 
overdrachten van financiering uit het 
EFRO en het ESF+. De respectieve 
bedragen die uit het EFRO en het ESF+ 
worden overgedragen, moeten consistent 
zijn met het soort concrete acties dat in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie wordt beschreven.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tegen 2050 
tot een klimaatneutrale economie te 
komen, met name wat betreft de 
geleidelijke omschakeling of sluiting van 
installaties die met de productie van vaste 
fossiele brandstoffen of met andere 
broeikasgasintensieve activiteiten verband 
houden, dan wel met activiteiten waarvan 
de industriële eindproducten 
onverenigbaar zijn met de doelstelling van 
koolstofneutraliteit, en hierbij moeten de 
werkgelegenheidskansen in de getroffen 
gebieden worden behouden en uitgebreid, 
zodat sociale uitsluiting kan worden 
voorkomen. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven, zoals het 
werkloosheidspercentage en het 
banenverlies, en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie moeten zo 
spoedig mogelijk worden ingediend, en 
wel uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening. 
Voor beheersautoriteiten en de lidstaten 
zal het een uitdaging zijn om dit te 
verwezenlijken, aangezien de goedkeuring 
van deze plannen noodzakelijk is voor het 
vrijgeven van de financiering. 
Voorwaardelijke voorfinanciering voor 
technische bijstand moet daarom al vóór 
de goedkeuring van de plannen 
beschikbaar worden gesteld om tegemoet 
te komen aan deze uitdaging en lokale 
spelers te ondersteunen bij de 
tenuitvoerlegging van het JTF.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de resultaatgerichtheid van het 
gebruik van JTF-middelen te vergroten 
moet de Commissie — overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

(16) Om het gebruik van JTF-middelen 
te optimaliseren en ervoor te zorgen dat 
het fonds resultaatgerichter is, moet de 
Commissie — overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening aan te 
vullen of te wijzigen moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het VWEU handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de elementen in bijlage III 
bij deze verordening wat betreft de 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven15. Met name ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten om te zorgen 
voor een gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen; deze deskundigen hebben 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.

(17) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening aan te 
vullen of te wijzigen moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het VWEU handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de elementen in bijlage III 
bij deze verordening wat betreft de 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en met 
inspraak van de vertegenwoordigers van 
de getroffen gemeenschap, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven15. Met name ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten om te zorgen 
voor een gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen; deze deskundigen hebben 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.

__________________ __________________
15 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 13. 15 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 13.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De doelstellingen van deze 
verordening — namelijk steun verlenen 
aan gebieden die een economische en 
sociale transformatie ondergaan bij de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de achterstand van de minst 
begunstigde gebieden, alsook de beperking 
van de financiële middelen van de lidstaten 
en gebieden, en anderzijds de noodzaak 
van een coherent uitvoeringskader dat 
verschillende fondsen van de Unie onder 
gedeeld beheer bestrijkt. Aangezien deze 
doelstellingen beter op het niveau van de 
Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Unie maatregelen nemen overeenkomstig 
het in artikel 5 van het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(19) In de doelstellingen van deze 
verordening — namelijk steun verlenen 
aan gebieden die een economische en 
sociale transformatie ondergaan bij de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— moet rekening worden gehouden met 
de gevolgen van de COVID-19-pandemie 
in de hele Unie. Deze doelstellingen 
kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de achterstand van de minst 
begunstigde gebieden, alsook de beperking 
van de financiële middelen van de lidstaten 
en gebieden, en anderzijds de noodzaak 
van een coherent uitvoeringskader dat 
verschillende fondsen van de Unie onder 
gedeeld beheer bestrijkt. Aangezien deze 
doelstellingen beter op het niveau van de 
Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Unie maatregelen nemen overeenkomstig 
het in artikel 5 van het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement 19

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 

1. Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just 
Transition Fund, “JTF”) opgericht om 
steun te verlenen aan gebieden of 
economische activiteiten die met ernstige 
sociaaleconomische uitdagingen worden 
geconfronteerd in het transitieproces naar 
een klimaatneutrale economie van de Unie 
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economie van de Unie tegen 2050. tegen 2050, met name op het gebied van 
het scheppen van banen, de om- en 
bijscholing van de werknemers en 
opleiding.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s en 
mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te pakken”.

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling 
maatregelen te ondersteunen die gericht 
zijn op een eerlijke en succesvolle 
energietransitie en “regio’s, 
marktdeelnemers en mensen in staat te 
stellen de sociale, economische en 
milieueffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale economie tegen 2050 aan 
te pakken”. Financiering uit het JTF is 
nodig om de regionale verschillen verder 
te verkleinen en voor Europese sociale 
cohesie.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
7,5 miljard EUR in prijzen van 2018.Dit 
bedrag kan al naargelang het geval 
verhoogd worden met in de begroting van 
de Unie toegewezen aanvullende middelen 
en andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 11 
270 459 000 EUR in lopende prijzen (10 
miljard EUR in prijzen van 2018) en 
worden niet overgedragen uit andere EU-
fondsen die onder Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening] vallen.Dit 
bedrag kan al naargelang het geval 
verhoogd worden met in de begroting van 
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de Unie toegewezen aanvullende middelen 
en andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de programmering en de 
daaropvolgende opvoering op de begroting 
van de Unie wordt het in de eerste alinea 
vermelde bedrag met 2 % per jaar 
geïndexeerd.

Voor de programmering en de 
daaropvolgende opvoering op de begroting 
van de Unie wordt het in de eerste alinea 
vermelde bedrag naargelang de 
economische situatie geïndexeerd met ten 
minste 2 % of het jaarlijkse 
inflatiepercentage van de Unie, indien dit 
hoger is dan 2 %.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt door middel 
van een uitvoeringshandeling een besluit 
vast tot vaststelling van de jaarlijkse 
verdeling van de middelen — met inbegrip 
van de eventuele in lid 2 bedoelde 
aanvullende middelen — per lidstaat 
volgens de in bijlage I beschreven 
methode.

3. De Commissie stelt door middel 
van een uitvoeringshandeling een besluit 
vast tot vaststelling van de middelen voor 
de periode 2021-2027 — met inbegrip van 
de eventuele in lid 2 bedoelde aanvullende 
middelen — per lidstaat volgens de in 
bijlage I beschreven methode en tot 
vaststelling van de jaarlijkse verdeling van 
de middelen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vereisen de eventuele in lid 2 
bedoelde aanvullende middelen die aan het 

4. In afwijking van artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vereisen de eventuele in lid 2 
bedoelde aanvullende middelen die aan het 
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JTF in de begroting van de Unie worden 
toegewezen of uit andere middelen worden 
verstrekt, geen aanvullende steun uit het 
EFRO of het ESF+.

JTF in de begroting van de Unie worden 
toegewezen of uit andere middelen worden 
verstrekt, geen aanvullende overdracht uit 
het EFRO of het ESF+.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 2 van Verordening 
[herstelinstrument voor Europa] bedoelde 
maatregelen worden uitgevoerd in het 
kader van het fonds voor een 
rechtvaardige transitie met een bedrag 
van 32 803 000 000 EUR in lopende 
prijzen (30 miljard EUR in prijzen van 
2018) van het in artikel 3, lid 2, onder a), 
punt vi), van die verordening bedoelde 
bedrag, onder voorbehoud van het 
bepaalde in artikel 4, leden 3, 4 en 8, van 
die verordening.
Dit bedrag wordt beschouwd als andere 
middelen als bedoeld in artikel 3, lid 2, en 
vormt externe bestemmingsontvangsten in 
de zin van artikel 21, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046.
Zij worden in aanvulling op de totale 
middelen als bedoeld in artikel 3 
beschikbaar gesteld voor vastlegging in de 
begroting in het kader van de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
voor de jaren 2021 tot en met 2024, en wel 
als volgt:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Daarnaast wordt 15 600 000 EUR in 
lopende prijzen beschikbaar gesteld voor 
administratieve uitgaven uit de in de 
eerste alinea bedoelde middelen.
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(Tekst overgenomen uit het nieuwe Commissievoorstel, COM(2020)460 final. Het 
tekstsegment “(30 miljard EUR in prijzen van 2018)” is een aanvulling ten opzichte van de 

tekst van dat voorstel.)

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 0,35 % van het in de eerste alinea 
van lid 1 vermelde bedrag wordt 
toegewezen voor technische bijstand op 
initiatief van de Commissie.

(Tekst overgenomen uit het nieuwe Commissievoorstel, COM(2020)460 final.)

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De jaarlijkse verdeling van het in 
lid 1 bedoelde bedrag door de lidstaten 
wordt opgenomen in het in artikel 3, lid 3, 
bedoelde besluit van de Commissie 
overeenkomstig de in bijlage I 
vastgestelde methode.

(Tekst overgenomen uit het nieuwe Commissievoorstel, COM(2020)460 final; verwezen wordt 
naar bijlage I als gewijzigd bij dit voorstel.)

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel [21 bis] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
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verordening] is er voor het in lid 1 
bedoelde bedrag geen in bijlage I 
bepaalde aanvullende overdracht uit het 
EFRO of het ESF+ vereist.

(Tekst overgenomen uit het nieuwe Commissievoorstel, COM(2020)460 final. Het woord 
“overdracht” vervangt het in de oorspronkelijke tekst van dat voorstel opgenomen woord 

“steun”.)

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking van artikel 14, lid 3, 
van het Financieel Reglement zijn de 
vrijmakingsregels van titel VII, 
hoofdstuk IV, van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] van toepassing 
op de vastleggingen in de begroting op 
basis van de in lid 1 bedoelde middelen. In 
afwijking van artikel 12, lid 4, onder c), 
van het Financieel Reglement worden 
deze middelen niet gebruikt voor een 
vervolgprogramma of -actie.

(Tekst overgenomen uit het nieuwe Commissievoorstel, COM(2020)460 final.)

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die rechtstreeks met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke doelstelling 
van het JTF verband houden en tot de 
uitvoering van de overeenkomstig artikel 7 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie bijdragen.

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die met de in artikel 2 bedoelde 
specifieke doelstelling van het JTF verband 
houden en tot de uitvoering van de 
overeenkomstig artikel 7 opgestelde 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie bijdragen.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
uitsluitend de volgende activiteiten:

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
de volgende activiteiten:

Amendement 32

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

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen met betrekking tot de 
productie, verwerking, distributie, opslag 
of verbranding van aardgas onder de 
volgende voorwaarden;
- de investeringen hebben betrekking op 
de renovatie en/of vervanging van 
bestaande, meer koolstofintensieve 
infrastructuur;
- de investeringen dragen bij tot het 
realiseren van klimaatneutraliteit in de 
Unie tegen 2050;
- de ondersteunde infrastructuur is 
synergetisch met de opwekkingscapaciteit 
van hernieuwbare energie en andere 
koolstofneutrale energievormen.
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Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;

f) investeringen in groene 
infrastructuur, het verminderen van de 
vervuiling, de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten, onder meer 
voor de totstandbrenging van 
biodiversiteitshubs die gunstig zijn voor 
duurzaam toerisme;

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringen in de bevordering van 
de circulaire economie, onder meer door 
het voorkomen en verminderen van afval, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling;

g) investeringen in de bevordering van 
de circulaire economie, onder meer door 
het voorkomen en verminderen van allerlei 
afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling;

Amendement 36

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) investeringen in programma’s 
voor de bij- en omscholing van 
werknemers en zelfstandigen, alsmede in 
opleidingen in ondernemerschap;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter j
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van werkzoekenden 
in de vorm van steun voor toegang tot de 
arbeidsmarkt;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor schone 
en slimme mobiliteit die bijdraagt tot de 
vermindering van broeikasgasemissies en 
tot de diversificatie van duurzame 
mobiliteitsoplossingen; investeringen in 
netwerken en voertuigparken voor het 
openbaar vervoer, met bijzondere 
aandacht voor  het bevorderen van de 
modal shift naar emissiearme mobiliteit in 
stedelijke centra en plattelandsgebieden;

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k ter) industriële activiteiten waarvan de 
eindproducten uiteindelijk niet 
verenigbaar zijn met de doelstelling van 
koolstofneutraliteit of waarbij het gebruik 
van die producten uiteindelijk niet met die 
doelstelling verenigbaar is;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 

Daarnaast kan het JTF steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
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van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), van deze 
verordening vereiste informatie. 
Dergelijke investeringen komen alleen in 
aanmerking als ze noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van het territoriale plan voor 
een rechtvaardige transitie.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie op basis van de 
krachtens artikel 7, lid 2, onder i), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie op basis van de 
krachtens artikel 7, lid 2, onder i), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie en leiden niet tot onverhoopte 
winsten bovenop de voordelen die 
industriële installaties eventueel 
realiseren in het kader van het ETS. 
Bovendien moeten dergelijke 
investeringen duurzaam zijn en mogen zij 
niet leiden tot een toename of behoud van 
de afhankelijkheid van vaste fossiele 
brandstoffen.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

a) de bouw van kerncentrales;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/201416;

Schrappen

__________________
16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, 
blz. 1).

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen;

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen, met uitzondering van 
aardgas;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in 
breedbandinfrastructuur in gebieden met 
ten minste twee breedbandnetwerken van 
een gelijkwaardige categorie.

Schrappen

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma.

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden of economische 
activiteiten zich bevinden, op basis van de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie die overeenkomstig artikel 7 zijn 
opgesteld en door de Commissie zijn 
goedgekeurd als onderdeel van een 
programma of een programmawijziging. 
De geprogrammeerde middelen bestaan uit 
een of meer specifieke programma’s of een 
of meer prioriteiten binnen een 
programma.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat.

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden of economische activiteiten in 
het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie naar behoren is 
gemotiveerd en het betrokken territoriale 
plan voor een rechtvaardige transitie 
consistent is met het nationale energie- en 
klimaatplan van de betreffende lidstaat.
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen. Het 
totaal van de naar de JTF-prioriteit 
overgedragen middelen van het EFRO en 
het ESF+ bedraagt ten minste anderhalf 
maal het bedrag van steun uit het JTF voor 
die prioriteit, maar niet meer dan driemaal 
dat bedrag.

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en deze 
kunnen worden aangevuld met de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vrijwillig overgedragen 
middelen. Het totaal van de naar de JTF-
prioriteit overgedragen middelen van het 
EFRO en het ESF+ bedraagt niet meer dan 
driemaal het bedrag van steun uit het JTF 
voor die prioriteit.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 

1. De lidstaten stellen, met volledige 
inachtneming van het 
partnerschapsbeginsel, samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden, inclusief de lokale en regionale 
autoriteiten, en volgens het model in 
bijlage II een of meer territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie op voor de 
zones binnen een of meer getroffen 
gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie en door 
de gevolgen ervan voor de arbeidsmarkt 
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installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

en de territoriale cohesie, met name wat 
betreft het verwachte banenverlies bij de 
productie en het gebruik van fossiele 
brandstoffen, de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit en de reconversie 
naar alternatieve industrieën in sectoren 
waar de industriële eindproducten op 
termijn niet verenigbaar zijn met de 
doelstelling van koolstofneutraliteit.

__________________ __________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
die consistent zijn met de meest recente 
versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”);

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau naar een klimaatneutrale 
economie tegen 2050, met inbegrip van 
een tijdschema voor belangrijke stappen in 
het transitieproces die consistent zijn met 
de meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”);

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een duidelijke verbintenis 
overeenkomstig de doelstelling om tegen 
2050 een klimaatneutrale Unie tot stand 
te brengen en de reductiestreefcijfers 
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ervan tegen 2030 te realiseren;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1;

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden of economische 
activiteiten die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1;

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden of economische activiteiten – 
met inbegrip van de sociale, arbeidsmarkt-
, economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
tegen 2050 – waarbij met de 
werkloosheidscijfers rekening wordt 
gehouden en het potentiële aantal 
getroffen banen, het aantal verloren banen 
en het inkomstenverlies van de gebieden, 
de ontwikkelingsbehoeften en de tegen 
2030 te verwezenlijken doelstellingen 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten of 
activiteiten waarvan de industriële 
eindproducten op termijn onverenigbaar 
zijn met de doelstelling van 
koolstofneutraliteit, in die gebieden;
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Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
tegen 2050, evenals de ontwikkeling van 
toegankelijke en betaalbare plannen voor 
duurzame mobiliteit en groene energie in 
de door de transitie zwaarst getroffen 
gebieden;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie en 
leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies die aanzienlijk 
verder gaat dan de betreffende benchmarks 
voor kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen;

(i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie tegen 
2050 en leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van de broeikasgasemissies 
die aanzienlijk verder gaat dan de 
betreffende benchmarks voor kosteloze 
toewijzing in het kader van Richtlijn 
2003/87/EG, en noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van een aanzienlijk aantal 
banen;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter j bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen in vervoersinfrastructuur, 
een lijst van de betrokken concrete acties 
en de effectbeoordeling met vermelding 
van het niveau van de aangetrokken 
investeringen, de banen die naar 
verwachting als gevolg van de aangelegde 
infrastructuur zullen worden gecreëerd en 
de bijdrage die wordt geleverd aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) een uitgebreid tijdschema voor de 
uitvoering van de concrete acties die in 
het plan zijn opgenomen.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de betreffende strategieën voor 
slimme specialisatie, de nationale energie- 
en klimaatplannen en de Europese pijler 
van sociale rechten.

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de betreffende strategieën voor 
slimme specialisatie, de industriestrategie, 
de strategie voor schone en slimme 
mobiliteit, de nationale energie- en 
klimaatplannen en de Europese pijler van 
sociale rechten.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie sluiten alle 
overheidsinvesteringen in infrastructuur 
voor vaste fossiele brandstoffen uit en 
bieden de mogelijkheid om de lokale 
economieën verder te versterken.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapporteur voor advies: Isabel Carvalhais

BEKNOPTE MOTIVERING

Dit ontwerpadvies is een reactie op het wetgevingsvoorstel van de Commissie van januari 
2020 om een Fonds voor een rechtvaardige transitie op te richten, dat gebieden en 
gemeenschappen ondersteunt in de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale EU-
economie tegen 2050, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs.

Landbouwers staan in de frontlinie wat de klimaatverandering betreft en behoren daarom tot 
de belangrijkste belanghebbenden bij de verwezenlijking van deze doelstelling.

In het advies wordt nogmaals bevestigd dat het Fonds voor een rechtvaardige transitie moet 
fungeren als aanvullend instrument met betrekking tot nieuwe financieringsmiddelen. Alle 
belangrijke MFK-sectoren, waaronder het GLB, moeten klimaatoverwegingen opnemen in de 
besluitvorming, met als doel bij te dragen aan het koolstofarm maken van de economie, 
waarvoor adequate financiering nodig is. Het JTF moet het optreden in het kader van het 
andere langetermijnbeleid van de EU aanvullen en mag dit niet schaden.

Gezamenlijke inspanningen zijn van essentieel belang voor de verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke doelstelling van een klimaatneutrale economie en als zodanig moet de 
toegang tot het JTF afhankelijk worden gesteld van de aanvaarding van een nationale 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit tegen 2050 en van tussentijdse doelstellingen voor 
2030.

In het advies wordt benadrukt dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan gebieden die 
bijzonder getroffen zijn, op het platteland of in de periferie, waar zij reeds te maken hebben 
met ernstigere sociale en economische uitdagingen, die hun vermogen om het hoofd te bieden 
aan de uitdagingen van het transitieproces, nog verder beperken. Deze regio’s kunnen ook een 
belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van investeringen in hernieuwbare energie, 
inclusief in zones die aan deze gebieden grenzen.

Er zijn inclusieve beleidsmaatregelen en strategieën nodig om toenemende ongelijkheden in 
het transitieproces te voorkomen en te zorgen voor de nodige sociale ondersteuning van de 
gemeenschappen. Daarom worden een aantal nieuwe activiteiten van sociale aard voorgesteld 
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die in aanmerking komen, alsmede een bottom-up-benadering met betrekking tot de 
participatie van belanghebbenden.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op groene 
doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische 
en sociale kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering te concentreren op 
groene doelstellingen en op het 
verminderen van de koolstofemissies, 
alsmede op de Europese pijler van sociale 
rechten. Deze verordening voert een van 
de in de mededeling over de Europese 
Green Deal (“de Europese Green Deal”)11 
beschreven prioriteiten uit en maakt deel 
uit van het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa12, dat in specifieke 
financiering uit hoofde van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het cohesiebeleid 
voorziet om de economische en sociale 
kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale economie uiterlijk in 2050 
en naar een circulaire economie aan te 
pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties. Voorts houdt het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) 
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rekening met de ongekende impact van de 
COVID-19-crisis.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 van 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 van 14.1.2020.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk, inclusief, wetenschappelijk 
onderbouwd en sociaal aanvaardbaar is 
voor iedereen. Daarom moeten zowel de 
Unie als de lidstaten, samen met regionale 
en lokale autoriteiten en 
belanghebbenden, vanaf het begin 
rekening houden met de economische en 
sociale gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om de verwachte 
negatieve gevolgen te verzachten, met 
inachtneming van het “niet schaden”-
principe van de Europese Green Deal. De 
begroting van de Unie speelt daarbij een 
belangrijke rol.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het principe van de integratie van 
het klimaat in alle programma’s van de 
Unie is essentieel voor het realiseren van 
een klimaatneutrale economie tegen 2050, 
conform de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs. Alle belangrijke 
sectoren van het meerjarig financieel 
kader (MFK), inclusief het 
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gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB), moeten klimaatoverwegingen 
opnemen in de besluitvorming en 
bijdragen tot het koolstofarm maken van 
de economie. Alleen met toereikende 
begrotingsmiddelen kunnen deze 
programma’s op effectieve wijze een 
eerlijke en rechtvaardige transitie 
waarborgen voor iedereen. Het MFK voor 
2021-2027 moet daarom een sterk en 
ambitieus financieel kader bieden om die 
ambitie effectief te verwezenlijken en moet 
nieuwe financiering toewijzen, om ervoor 
te zorgen dat het JTF kan functioneren 
als bijkomend instrument voor 
klimaatactie, als aanvulling van en zonder 
schade te berokkenen aan het optreden en 
de impact van andere beleidsmaatregelen 
van de Unie voor de lange termijn. De 
oprichting van het JTF mag niet leiden tot 
een vermindering van de middelen die 
worden toegewezen aan de andere MFK-
sectoren, met name het GLB of het 
cohesiebeleid.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale en 
economische gevolgen van de transitie 
naar klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. De Unie moet de regio’s en de 
mensen die daar wonen, begeleiden en 
ondersteunen bij de transitie naar 
klimaatneutraliteit en helpen een 
evenwicht tot stand te brengen tussen de 
behoeften, zoals werkgelegenheid, 
energieonafhankelijkheid en 
voedselzekerheid, en de doelstelling van 
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de Unie van klimaatneutraliteit door de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
cohesie-, sociale en klimaatdoelstellingen 
op alle relevante niveaus samen te 
brengen. In dit opzicht hebben duurzaam 
bosbeheer en duurzame landbouw en de 
bijbehorende sectoren een belangrijke rol 
te vervullen in het toekomstige GLB.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid te verzachten. Dit 
komt tot uiting in de specifieke doelstelling 
van het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie, de 
duurzaamheid en de modernisering en 
reconversie van de lokale economie te 
financieren, alternatieve middelen op 
lokaal niveau aan te wijzen en te benutten 
en de negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid te verzachten. Het moet 
bijdragen tot de voorkoming van 
milieubederf. De door het JTF gesteunde 
maatregelen moeten het fenomeen van 
ontvolking van regio’s tijdens de 
energietransitie tegengaan. Dit komt tot 
uiting in de specifieke doelstelling van het 
JTF, die op hetzelfde niveau is vastgesteld 
en samen met de in artikel [4] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.
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Amendement 6

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 en Verordening 
(EU) .../... (de Europese klimaatwet) 
voorgestelde verhoogde ambitie van de 
Unie worden gerespecteerd om 
mogelijkheden te creëren voor een 
welvarender, inclusiever, gezonder en 
groener continent, moet het JTF een 
cruciale bijdrage leveren bij de 
mainstreaming van klimaatacties en helpen 
bij de transitie naar een op hernieuwbare 
energie gebaseerde, hulpbronnen- en 
energie-efficiënte en klimaatneutrale 
economie uiterlijk in 2050. 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 
kunnen ten volle bijdragen tot het halen 
van dit streefcijfer.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De transitie naar een 
klimaatneutrale en duurzame economie 
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en maatschappij is een van de 
belangrijkste gemeenschappelijke 
doelstellingen van de Unie, waarbij de 
gedeelde inspanningen van iedereen 
essentieel zijn voor de verwezenlijking 
ervan. Aangezien het JTF deel uitmaakt 
van de Europese Green Deal, moet de 
toegang tot het JTF afhankelijk worden 
gesteld van de aanvaarding van een 
nationale doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit tegen 2050 en van de 
tussentijdse streefcijfers voor 2030.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen.

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid, het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van het 
GLB alsook nationale en regionale 
investeringen en privékapitaal aanvullen, 
en mogen in geen geval deze 
investeringen vervangen.

Motivering

Het GLB is het aangewezen beleid om landbouwproducenten te ondersteunen in de transitie 
naar duurzamere praktijken en om een einde te maken aan de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen. Bovendien moeten de sociale en aan de plattelandsgemeenschap gerelateerde 
elementen van de GLB-financiering voor plattelandsontwikkeling, zoals de cohesiefondsen, in 
stand worden gehouden en mag hierop niet worden bezuinigd, en moet het JTF een 
aanvulling vormen op die maatregelen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een (8) De transitie naar een 
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klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

klimaatneutrale en circulaire economie is 
een uitdaging voor alle lidstaten. De 
transitie zal bijzonder lastig zijn voor 
lidstaten die sterk afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen of 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
afhankelijkheid van 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten weerspiegelen alsook de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

Amendement 10

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 

(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 investeringen 
omvatten die mensen, gemeenschappen en 
lokale economieën ondersteunen en die 
duurzaam zijn op lange termijn, 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de Overeenkomst 
van Parijs. 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 
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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 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.

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 de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Er moet ook steun worden 
verleend voor innoverende praktijken op 
het gebied van bodemgebruik en 
landbouw die bijdragen tot een 
vermindering van de koolstofvoetafdruk 
van de sector en voor activiteiten op het 
gebied van plattelandsontwikkeling die de 
diversificatie bevorderen van de lokale 
economie in plattelandsgebieden. 
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 
creatie van duurzame banen bevorderen 
en de negatieve neveneffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie tegen 2050 en een circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen.

__________________ __________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, 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 – 

13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, 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 – 
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COM(2018) 773 final. COM(2018) 773 final.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De overgang maken van 
fossiele brandstoffen kan een uitdaging 
zijn vanwege de soms uiteenlopende 
doelstellingen. Dit kan het geval zijn voor 
hydro-energieprojecten, die een negatief 
effect kunnen hebben op de ecologische 
staat van waterlichamen, de connectiviteit 
ervan, de vispopulatie en bijgevolg op de 
lokale gemeenschappen en hun 
bestaansmiddelen. Het JTF mag alleen 
oplossingen financieren die no-regret- en 
win-win-situaties opleveren zowel voor het 
milieu als voor het klimaat. Die 
oplossingen moeten worden uiteengezet in 
de projectbeschrijving en moeten in 
voorkomend geval vallen binnen het 
bereik van een project.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Om de klimaatverandering 
aan te pakken en een klimaatneutrale 
economie tot stand te brengen, moet het 
JTF de ontwikkeling steunen van een 
sterke circulaire bio-economie om 
duurzaamheid in de landbouwsector te 
stimuleren. Duurzaam en efficiënt 
geproduceerde biomassa uit de landbouw-
, bosbouw- en mariene sector, die waarde 
toevoegt aan nevenstromen en bioafval, 
kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan 
het nakomen van de 
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klimaatverbintenissen van de Unie.

Amendement 13

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 van de getroffen werknemers 
door middel van nieuwe 
beroepskwalificaties die gericht zijn op 
toekomstgerichte sectoren — om hen te 
helpen nieuwe arbeidskansen te benutten 
— maar werkzoekenden ook bijstaan en 
begeleiden bij het zoeken naar werk, 
waarbij gelijke toegang gegarandeerd 
moet worden voor alle groepen zonder 
discriminatie, en hun actieve inclusie op de 
arbeidsmarkt bevorderen.

Amendement 14

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 

(12) Om de economische diversificatie, 
modernisering en reconversie van door de 
transitie getroffen gebieden te bevorderen 
moet het JTF steun verlenen voor 
productieve investeringen in kmo’s, 
rekening houdend met duurzame en 
milieuvriendelijke activiteiten, als 
gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving 
van de Unie, die bijdragen tot het streven 
van de Unie naar een circulaire 
economie. Onder productieve 
investeringen worden investeringen 
verstaan in vaste activa of immateriële 
activa van ondernemingen met het oog op 
de productie van goederen en diensten, 
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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 
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.

waardoor wordt bijgedragen tot de vorming 
van bruto-kapitaal en het scheppen van 
werkgelegenheid. Voor andere 
ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen, rekening 
houdend met duurzame en 
milieuvriendelijke activiteiten als 
gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving 
van de Unie, 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 
transitie. Om de integriteit en het gelijke 
speelveld 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.

__________________ __________________
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 Unie en tot wijziging van 

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 Unie en tot wijziging van 
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Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Er zijn inclusieve 
beleidsmaatregelen en strategieën nodig 
ter voorkoming van toenemende 
ongelijkheden in een rechtvaardig 
transitieproces dat ten goede moet komen 
van iedereen. De bevordering van sociale 
cohesie moet een leidend beginsel zijn 
voor steun uit hoofde van het JTF, met 
bevordering van gendergelijkheid, het 
waarborgen van dynamische 
plattelandsgebieden, betere 
omstandigheden voor migranten, 
seizoensarbeiders, jonge en oudere 
werknemers en laaggeschoolde 
werknemers, en de garantie dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten. Uit 
evaluaties is gebleken dat het belangrijk is 
dat er tijdig en op consistente wijze 
rekening wordt gehouden met de 
gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
dimensies en in alle fasen van de 
voorbereiding, monitoring, uitvoering en 
evaluatie van de operationele 
programma’s, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat er specifieke acties 
worden ondernomen ter bevordering van 
gendergelijkheid.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
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kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] moeten de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.

kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] kunnen de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.

Amendement 17

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 

(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 — samen met de betrokken 
belanghebbenden, inclusief het 
maatschappelijk middenveld en de lokale 
gemeenschappen in kwestie, 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 
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getroffen sectoren. bilaterale en multilaterale uitwisselingen 
van ervaringen en beste praktijken in alle 
getroffen sectoren.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de geleidelijke 
omschakeling of geleidelijke sluiting van 
installaties die met de productie van 
fossiele brandstoffen of met andere 
broeikasgasintensieve activiteiten verband 
houden, en hierbij moeten de 
werkgelegenheidskansen worden 
behouden en bevorderd door werknemers 
om te scholen en hun omschakeling naar 
andere vormen van werk in de getroffen 
gebieden te vergemakkelijken, ter 
voorkoming van sociale uitsluiting. Die 
gebieden moeten nauwkeurig worden 
gedefinieerd en overeenkomen met regio’s 
van NUTS-niveau 3 of delen daarvan. In 
de plannen moeten de uitdagingen en 
behoeften van die gebieden gedetailleerd 
worden beschreven en het soort concrete 
acties worden vermeld die nodig zijn voor 
de coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de 
programma’s (ondersteund door het EFRO, 
het ESF+, het Cohesiefonds of het JTF, al 
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naargelang het geval) en voor goedkeuring 
worden voorgelegd aan de Commissie. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De lidstaten moeten de 
vaststelling bevorderen van bottom-
upstrategieën bij de opstelling en 
uitvoering van de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie en zorgen 
voor de actieve participatie van de 
betrokken overheden, economische en 
sociale partners uit alle sectoren en 
andere belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld, inclusief de 
landbouwsector. Om effectief optreden te 
realiseren op lokaal niveau moeten de 
belanghebbenden op het niveau van de 
betrokken gebieden indien haalbaar actief 
bij de opstelling van de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
betrokken worden.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de resultaatgerichtheid van het 
gebruik van JTF-middelen te vergroten 
moet de Commissie — overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

(16) Om de resultaatgerichtheid van het 
gebruik van JTF-middelen te optimaliseren 
en de resultaatgerichtheid van het JTF te 
vergroten moet de Commissie — 
overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
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streefcijfers.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Er moet bijzondere 
aandacht worden geschonken en 
bijzondere steun worden verleend aan 
plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden die door het transitieproces 
getroffen worden. Vele van deze gebieden 
worden reeds geconfronteerd met grotere 
sociale en economische uitdagingen, zoals 
landbouwers en kleine ondernemingen, 
bijvoorbeeld vergrijzing, emigratie van 
jongeren en een algemene ontvolking en 
lage bevolkingsdichtheid, vaardigheden 
van een lager niveau, minder digitale 
infrastructuur en connectiviteit en minder 
energieconnectiviteit, die hun vermogen 
om op de uitdagingen van het 
transitieproces te reageren, verder 
beperken. Deze gebieden kunnen ook een 
belangrijke rol spelen bij het verstrekken 
van capaciteit voor de installatie van 
investeringen in hernieuwbare energie, 
terwijl de landbouwgrond wordt 
beschermd. In de territoriale plannen 
moet daarom ook rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid om 
plattelandszones die aan de aangewezen 
gebieden grenzen, op te nemen als 
gebieden die in aanmerking komen voor 
de invoering van technologie en 
infrastructuur op het gebied van 
hernieuwbare energie.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1
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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 mensen en gebieden 
die extra steun behoeven om het hoofd te 
bieden aan ernstige sociaal-economische 
uitdagingen als gevolg van het 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie van de Unie tegen 2050 en een 
circulaire economie, en om de 
uitdagingen om te zetten in kansen, met 
name in de vorm van duurzame nieuwe 
banen, op een wijze die geen afbreuk doet 
aan de milieudoelstellingen en die eindige 
natuurlijke hulpbronnen in stand houdt.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s en 
mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te pakken”.

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s, 
mensen en bedrijven in staat te stellen de 
sociale en economische effecten en de 
effecten op de volksgezondheid en het 
milieu van de soepele transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
aan te pakken” en tegelijk bij te dragen tot 
de instandhouding van de natuurlijke 
hulpbronnen van Europa en tot de 
voorkoming van milieubederf.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
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Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten.

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten, de overkoepelende 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal en met name de doelstelling van de 
Unie inzake klimaatneutraliteit zoals 
neergelegd in Verordening (EU) 2020/... 
(de Europese klimaatwet), om klimaat- en 
milieuproblemen aan te pakken en te 
zorgen voor een rechtvaardige transitie 
waarbij niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De middelen voor het JTF in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
7,5 miljard EUR in prijzen van 2018, die al 
naargelang het geval verhoogd kunnen 
worden met in de begroting van de Unie 
toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

2. De middelen voor het JTF in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
X miljard EUR in prijzen van 2018, die 
verhoogd kunnen worden met in de 
begroting van de Unie toegewezen 
aanvullende middelen en andere middelen 
overeenkomstig de toepasselijke 
basishandeling. De JTF-financiering mag 
niet ten koste gaan van de middelen die 
zijn toegewezen aan andere MFK-
sectoren, inclusief de toewijzing aan het 
GLB. Het genoemde bedrag zijn extra 
middelen en de financiering hiervan leidt 
niet tot een vermindering van de middelen 
die worden toegewezen aan de andere 
MFK-sectoren, met name het GLB en het 
cohesiebeleid1 bis.
__________________
1 bis In zijn resolutie van 14 november 
2018 over het meerjarig financieel kader 
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voor de jaren 2021-2027 – Standpunt van 
het Parlement met betrekking tot een 
akkoord, heeft het Parlement zich 
uitgesproken voor de handhaving van de 
financiering van het cohesiebeleid en het 
GLB voor de EU-27 op het niveau van de 
begroting 2014-2020 in reële termen. De 
financiering van het JTF zijn extra 
middelen die hier bovenop komen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  3 bis. De toegang tot het JTF wordt 
afhankelijk gesteld van het engagement 
van de lidstaat voor een nationale 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
tegen 2050 en voor de tussentijdse 
doelstellingen inzake decarbonisatie voor 
2030.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel [21 bis] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vereisen de eventuele in lid 2 
bedoelde aanvullende middelen die aan 
het JTF in de begroting van de Unie 
worden toegewezen of uit andere 
middelen worden verstrekt, geen 
aanvullende steun uit het EFRO of het 
ESF+.

Schrappen
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die rechtstreeks met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke doelstelling 
van het JTF verband houden en tot de 
uitvoering van de overeenkomstig 
artikel 7 opgestelde territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie 
bijdragen.

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die met de in artikel 2 bedoelde 
specifieke doelstelling van het JTF verband 
houden en tot de uitvoering van de 
overeenkomstig artikel 7 opgestelde 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie bijdragen.

Amendement 29

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 investeringen in kmo’s 
— met inbegrip van startende 
ondernemingen — die leiden tot de creatie 
van banen, economische diversificatie en 
reconversie, rekening houdend met 
duurzame en milieuvriendelijke 
activiteiten als omschreven in de 
toepasselijke wetgeving van de Unie;

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën;

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie, met bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën en van ruimere toegang 
hiertoe, inclusief innoverende praktijken 
ter vermindering van koolstofemissies in 
het bodemgebruik en de landbouw;
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Amendement 31

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 schoon 
openbaar vervoer in plattelandsgebieden, 
in de vermindering van 
broeikasgasemissies, energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, inclusief in zones 
die aan de aangewezen gebieden grenzen, 
mits zulks naar behoren gemotiveerd is;

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit, met name voor de 
invoering van hogesnelheidsbreedband in 
afgelegen en plattelandsgebieden, met 
bevordering van de toegang tot digitale 
technologieën voor iedereen, inclusief 
digitale landbouw;

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten, waarbij 
prioriteit wordt gegeven aan de 
ontwikkeling van groene infrastructuur 
en gebruik voor land- en 
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bosbouwactiviteiten, waar nodig, met 
naleving van het principe “de vervuiler 
betaalt”;

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringen in de bevordering van 
de circulaire economie, onder meer door 
het voorkomen en verminderen van afval, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling;

g) investeringen in de bevordering van 
de circulaire economie, inclusief de 
duurzame circulaire bio-economie onder 
meer door het voorkomen en verminderen 
van afval, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, hergebruik, herstel en 
recycling;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) investeringen in projecten die het 
risico van energiearmoede bestrijden door 
een verbetering van de energie-efficiëntie;

Amendement 36

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 van werknemers 
en werkzoekenden en programma’s voor 
de re-integratie van werknemers en 
werkzoekenden in nieuwe 
activiteitssectoren;
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Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan;

i) hulp en advies voor werkzoekenden 
bij het zoeken van een baan;

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden, waarbij wordt gezorgd 
voor gelijke toegang en waarbij 
gendergelijkheid wordt bevorderd;

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) investeringen die bijdragen tot een 
vermindering van het risico van 
ontvolking in de gebieden die door de 
overgang getroffen worden, in het 
bijzonder plattelandsgebieden;

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) investeringen in sociale 
infrastructuur en sociale diensten van 
algemeen belang in gebieden met een 
geringe dekking, in het bijzonder 
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plattelandsgebieden, en in de bescherming 
van vitale werknemers die door de 
overgang of crisis in hun sector getroffen 
zijn;

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) technische bijstand. k) technische bijstand en 
adviesdiensten.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Daarnaast kan het JTF in gebieden die 
zijn aangewezen als steungebieden in de 
zin van artikel 107, lid 3, onder a) en c), 
van het VWEU en met inachtneming 
van de staatssteunregels van de Unie 
zoals vastgesteld in de artikelen 107 en 
108 VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op 
voorwaarde dat dergelijke investeringen 
zijn goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), van deze 
verordening vereiste informatie. 
Dergelijke investeringen komen alleen in 
aanmerking als ze noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van het territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie. Het 
JTF kan ook op landbouwers en kleine 
plattelandsbedrijven gerichte 
investeringen steunen die focussen op 
duurzame landbouw- en 
bosbouwactiviteiten.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/201416;

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/201416, behalve 
in de gevallen waar de moeilijkheden 
voortvloeien uit de COVID-19-crisis;

__________________ __________________
16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat.

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat, de doelstelling van 
klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050 en de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen. Het 
totaal van de naar de JTF-prioriteit 
overgedragen middelen van het EFRO en 
het ESF+ bedraagt ten minste anderhalf 
maal het bedrag van steun uit het JTF voor 
die prioriteit, maar niet meer dan driemaal 
dat bedrag.

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
middelen die mogen worden overgedragen 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening]. Het totaal van de naar de 
JTF-prioriteit overgedragen middelen van 
het EFRO en het ESF+ bedraagt niet meer 
dan driemaal het bedrag van steun uit het 
JTF voor die prioriteit.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten en 
belanghebbenden van de betreffende 
gebieden, inclusief lokale en regionale 
autoriteiten, en volgens het model in 
bijlage II een of meer territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie op voor 
een of meer getroffen gebieden van 
niveau 3 van de bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad, gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 2016/2066 van de Commissie17, 
vastgestelde gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (“regio’s van NUTS-
niveau 3”) of delen daarvan. Het betreft 
gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische en sociale effecten 
van de transitie, met name wat betreft het 
verwachte banenverlies bij de productie, de 
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productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

verwerking en het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

__________________ __________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
die consistent zijn met de meest recente 
versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”);

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar de 
doelstelling van een klimaatneutrale 
economie uiterlijk in 2050, met inbegrip 
van een precies tijdschema, voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
naar de tussentijdse 
decarbonisatiedoelstellingen voor 2030 
die consistent zijn met de meest recente 
versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”);

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1;

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1, en van 
de aangrenzende zones, indien van 
toepassing, die kunnen bijdragen tot de 
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transitie-inspanning of die vanuit 
economisch en sociaal oogpunt door het 
transitieproces in de vastgestelde gebieden 
zijn getroffen, met name 
plattelandsgebieden;

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, het risico van 
ontvolking in de getroffen regio’s, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden en de uitdagingen op het gebied 
van energiearmoede;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van de bijdrage 
die de JTF-steun naar verwachting zal 
leveren tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

Schrappen
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale strategieën en plannen;

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale strategieën en plannen en een 
beoordeling van de mogelijke 
overloopeffecten van de transitie op 
aangrenzende regio’s;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een lijst van de geraadpleegde 
partners en de betrokken 
belanghebbenden in het gebied in kwestie;

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], alsmede, indien haalbaar, 
de belanghebbenden op het geografische 
niveau van de getroffen gebieden als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, volgens 
een bottom-upbenadering.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
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Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie zijn consistent met 
de in artikel [23] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] bedoelde 
territoriale strategieën, de betreffende 
strategieën voor slimme specialisatie, de 
nationale energie- en klimaatplannen en de 
Europese pijler van sociale rechten.

4. Territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie zijn consistent met 
de in artikel [23] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] bedoelde 
territoriale strategieën, de betreffende 
strategieën voor slimme specialisatie, de 
nationale energie- en klimaatplannen en de 
Europese pijler van sociale rechten, de 
verbintenissen van de Unie uit hoofde van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties. Territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie 
versterken lokale economieën en 
verkorten economische routes en 
toeleveringsketens.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in alinea 2 bedoelde tussentijdse 
evaluatie omvat een beoordeling van de 
vooruitgang die is geboekt in de richting 
van de doelstelling van 
koolstofneutraliteit voor 2050 en de 
tussentijdse doelstellingen voor 2030.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de outputindicatoren bedragen 
de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 
2024 en de streefcijfers voor 2029 zijn 
cumulatief. De streefcijfers worden niet 

2. Voor de outputindicatoren bedragen 
de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 
2024 en de streefcijfers voor 2029 zijn 
cumulatief. De streefcijfers kunnen in 
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herzien nadat het overeenkomstig 
artikel [14, lid 2,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] ingediende 
verzoek tot wijziging van het programma 
door de Commissie is goedgekeurd.

naar behoren gerechtvaardigde 
omstandigheden worden herzien nadat het 
overeenkomstig artikel [14, lid 2,] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] ingediende verzoek tot 
wijziging van het programma door de 
Commissie is goedgekeurd.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 65 % van het streefcijfer is 
gehaald, kan zij financiële correcties 
toepassen overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit in verhouding tot 
de resultaten te verminderen.

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 70 % van het streefcijfer is 
gehaald, kan zij financiële correcties 
toepassen overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit in verhouding tot 
de resultaten te verminderen.
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