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* 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 
betreffende de leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme 
voor een rechtvaardige transitie
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0453),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 175, derde alinea, en artikel 322, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0153/2020),

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 september 
20201,

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

– gezien het advies van de Rekenkamer van 30 september 20202,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het gezamenlijk overleg van de Begrotingscommissie en de Commissie 
economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 58 van het Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie 
regionale ontwikkeling,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de Commissie economische en 
monetaire zaken (A9-0195/2020),

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.

1 [PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0. / Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.]
2 [PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0. / Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.]
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Amendement 1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

2020/0100(COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme 
voor een rechtvaardige transitie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 175, 
derde alinea, en artikel 322, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité3, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s4,

Gezien het advies van de Europese Rekenkamer, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft op 11 december 2019 een mededeling over de Europese Green 
Deal aangenomen5 met een routekaart voor een nieuw groeibeleid voor Europa en met 
ambitieuze doelstellingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de bescherming 
van het milieu te waarborgen. Overeenkomstig de doelstelling om de bij Verordening 
(EU) .../...van het Europees Parlement en de Raad [tot vaststelling van een kader voor 
de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet)] vastgestelde nieuwe klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 2030 te verwezenlijken en om uiterlijk in 2050 
op een doeltreffende en rechtvaardige wijze een klimaatneutrale Unie tot stand te 

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen worden aangeduid met het 
symbool ▌.
3 PB C , , blz. .
4 PB C , , blz. .
5 COM(2019) 640 final.
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brengen en tegelijkertijd te streven naar sociaaleconomische duurzaamheid, is in de 
Europese Green Deal een mechanisme voor een rechtvaardige transitie aangekondigd 
om financiële middelen en kennis ter beschikking te stellen om de klimaatuitdaging 
aan te gaan zonder dat iemand achterblijft. De meest kwetsbare regio’s en mensen zijn 
het meest blootgesteld aan de schadelijke effecten van de klimaatverandering en de 
aantasting van het milieu. Tegelijkertijd zijn zowel op regionaal als op nationaal niveau 
aanzienlijke structurele veranderingen nodig om de transitie in goede banen te leiden. 
Om te slagen, moet de transitie de ongelijkheid verminderen, een netto-effect op de 
werkgelegenheid hebben door kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen op te 
leveren, en rechtvaardig en sociaal aanvaardbaar zijn voor iedereen. De projecten en 
begunstigden moeten de in het Verdrag vastgelegde fundamentele waarden van de 
Unie, de Overeenkomst van Parijs en de doelstelling van de Unie inzake 
klimaatneutraliteit en biodiversiteit in acht nemen.

(1 bis) Om de klimaatdoelstellingen van de Unie te verwezenlijken, moet niet alleen het 
probleem worden aangepakt dat de transitie in de Unie op het gebied van klimaatactie 
niet overal even snel verloopt, maar ook het risico van toenemende sociaal-
economische ongelijkheden tussen regio’s en de onvrede onder sociale groepen die 
nadelige gevolgen van de transitie kunnen ondervinden. Het is van het grootste belang 
om vooral inspanningen te leveren om de economie van de betrokken gebieden te 
transformeren en nieuw leven in te blazen, in plaats van te vertrouwen op 
arbeidsmobiliteit, waardoor hele regio’s risico lopen op ontvolking en stagnatie. 
Teneinde samenhang te behouden tussen de doelstellingen van de transitie en de 
prioriteiten en doelen van de Unie, zoals het stimuleren van werkgelegenheid en het 
terugdringen van armoede en ongelijkheid, moet doeltreffende steun worden verleend 
om de lokale economieën door middel van degelijke investeringen te diversifiëren en 
duurzame werkgelegenheid te creëren waardoor werknemers die in door de transitie 
geraakte sectoren werken, weer in de lokale arbeidsmarkt geïntegreerd worden. 

 (2) De Commissie heeft op 14 januari 2020 een mededeling betreffende het 
investeringsplan voor de Europese Green Deal6 aangenomen, waarbij het mechanisme 
voor een rechtvaardige transitie is vastgesteld, dat vooral gericht is op de regio’s, 
mensen en sectoren die momenteel het zwaarst door de transitie worden getroffen 
vanwege hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen – zoals steenkool, turf en 
olieschalie – of broeikasgasintensieve industriële processen, maar over minder 
capaciteit beschikken om de noodzakelijke investeringen te financieren. Deze regio’s 
en sectoren zijn door de Commissie en lidstaten aangewezen in de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie die overeenkomstig artikel 7 van Verordening .../... 
[JTF-verordening] zijn opgesteld en door de Commissie zijn goedgekeurd. Het 
mechanisme voor een rechtvaardige transitie bestaat uit drie pijlers: het onder gedeeld 
beheer uitgevoerde Fonds voor een rechtvaardige transitie, een specifieke regeling voor 
een rechtvaardige transitie in het kader van InvestEU en een leenfaciliteit voor de 
overheidssector om extra investeringen voor de betrokken regio’s te mobiliseren. Alle 
drie de pijlers vullen elkaar aan, dragen bij aan de uitvoering van de Europese Green 
Deal en spelen in op de economische, sociale en regionale uitdagingen en kansen die 
samenhangen met de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale en 
klimaatbestendige, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie in uiterlijk 2050.

6 COM(2020) 21 final.
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(3) Het voorstel tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie is op 
14 januari 2020 door de Commissie goedgekeurd7. Met het oog op een betere 
programmering en uitvoering van het Fonds moeten territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie worden goedgekeurd, waarin de belangrijkste stappen en het 
tijdschema van het transitieproces naar de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor 2030 en een klimaatneutrale economie in 
uiterlijk 2050, waarbij niemand achterblijft, worden beschreven en de gebieden 
worden vastgesteld die het zwaarst door de transitie naar een klimaatneutrale economie 
worden getroffen en over minder capaciteit beschikken om de uitdagingen van de 
transitie aan te gaan. Het partnerschapsbeginsel is van toepassing op de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie als bedoeld in artikel [7] van Verordening [JTF-verordening].

(3 bis) De overheidssector neemt een bijzondere plaats in bij het aansturen van de transitie 
naar een klimaatneutrale economie in de Unie. Er moet worden erkend dat 
onderdelen van een klimaatneutrale economie, zoals hernieuwbare energie en 
ruimere koolstofarme ontwikkelingen, sectoroverschrijdende innovatie en sociale 
investeringen, een waarde hebben die verder gaat dan financieel rendement op korte 
termijn en een aparte behandeling vergen. Een van de belangrijkste taken van de 
overheidssector bestaat erin in te grijpen wanneer de markt het laat afweten. 

(4) Er moet in een leenfaciliteit voor de overheidssector (de “Faciliteit”) worden voorzien. 
De Faciliteit vormt de derde pijler van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie 
en verleent steun aan entiteiten uit de overheidssector bij hun investeringen. Deze 
investeringen moeten aan de ontwikkelingsbehoeften voldoen die het gevolg zijn van 
de uitdagingen van de sociale en economische transitie die worden beschreven in de 
door de Commissie – na zinvol overleg met alle relevante belanghebbenden op 
regionaal niveau – goedgekeurde territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie, 
moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green 
Deal en de Europese pijler van sociale rechten, en moeten stroken met de doelstelling 
van een klimaatneutrale Unie in uiterlijk 2050. De ondersteunde activiteiten moeten, 
in voorkomend geval, rekening houden met de objectieven en criteria van 
Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad8 
[taxonomieverordening] en een aanvulling vormen op en voor synergieën zorgen met 
de activiteiten die in het kader van de twee andere pijlers van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie worden ondersteund, om ervoor te zorgen dat alle drie pijlers 
naar dezelfde doelstellingen toewerken. De Commissie moet de complementariteit van 
de drie pijlers constant monitoren en ernaar streven om waar mogelijk synergieën te 
ontwikkelen. De sectoren of regio’s die bijzonder door de klimaattransitie worden 
getroffen maar niet specifiek onder de eerste pijler vallen, moeten ook van de 
Faciliteit kunnen profiteren. Investeringen die onverenigbaar zijn met de 
verwezenlijking van de klimaat- en milieudoelstellingen van de Unie mogen niet in 
aanmerking komen voor steun in het kader van deze Faciliteit.

(4 bis) De ontwrichtende economische en sociale effecten van de COVID-19-crisis hebben 
de publieke en private investeringscapaciteit verzwakt, waardoor de financiële 

7 COM(2020) 22 final.
8 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).
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middelen beperkt worden die essentieel zijn voor de transitie naar een klimaatneutrale 
en hulpbronnenefficiënte Unie. In dat verband en in het kader van 
NextGenerationEU moet de Faciliteit deze kloof helpen verkleinen en de lidstaten in 
staat stellen de nodige investeringen te doen om de verwezenlijking van de prioriteiten 
van de Unie op het gebied van duurzaamheid op lange termijn te bevorderen. 

(5) Om de regionale cohesie en de economische diversificatie te bevorderen van gebieden 
die met de gevolgen van de transitie worden geconfronteerd, moet de Faciliteit een grote 
verscheidenheid aan duurzame investeringen bestrijken, op voorwaarde dat ze aan de 
ontwikkelingsbehoeften helpen voldoen bij de transitie naar de bij Verordening (EU) 
.../... van het Europees Parlement en de Raad [tot vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet)] vastgestelde nieuwe klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 2030 en een klimaat- en koolstofneutrale en 
circulaire economie in uiterlijk 2050, zoals beschreven in de territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie. De ondersteunde investeringen mogen geen van de 
activiteiten omvatten die zijn uitgesloten op grond van artikel [5] van Verordening 
(EU) nr. [JTF-verordening] en kunnen verband houden met de decarbonisatie van de 
energie- en vervoersector, de industrie en het gebouwenbestand, duurzame 
stadsverwarmingsnetten voor steenkoolregio’s in transitie, groene en duurzame 
mobiliteit, investeringen in groene en duurzame activiteiten op het gebied van 
onderzoek, innovatie en digitalisering, onder meer aan universiteiten en in openbare 
onderzoeksinstellingen, de bevordering van de overdracht van geavanceerde en 
marktrijpe technologieën, investeringen in digitalisering, digitale innovatie en 
digitale connectiviteit, met inbegrip van digitale en precisielandbouw, milieu-
infrastructuur in slim afvalbeheer, schoon en veilig water, waterzuivering, de uitrol 
van schone technologie voor betaalbare en hernieuwbare energie, alsook schone 
waterstof, biogas en biomethaan, binnen de grenzen van duurzame beschikbaarheid, 
maatregelen voor energie-efficiëntie en -integratie – onder meer renovaties en 
verbouwingen van gebouwen –, stadsvernieuwing en -herstel, steun voor de transitie 
naar een circulaire economie, herstel en sanering van bodems en ecosystemen, 
bescherming en herstel van biodiversiteit en natuurlijke habitats, tenzij die onder het 
toepassingsgebied van aansprakelijkheid voor milieuschade overeenkomstig het in 
artikel 191 VWEU bedoelde beginsel “de vervuiler betaalt” vallen, alsmede bij- en 
omscholing, de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en opleiding, met nadruk op 
gendergelijkheid, en sociale infrastructuur, met inbegrip van zorgvoorzieningen en 
sociale huisvesting. Bij de ontwikkeling van infrastructuur kan het ook gaan om 
oplossingen om de infrastructuur beter bestand te maken tegen milieurampen, met 
name die welke worden verergerd door klimaatverandering, zoals overstromingen, 
bosbranden en veranderende weersomstandigheden. De voorkeur moet worden 
gegeven aan een alomvattende benadering van investeringen, met name voor gebieden 
met belangrijke transitiebehoeften. Ook investeringen in andere sectoren kunnen 
worden ondersteund als ze consistent zijn met de goedgekeurde territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie. Door investeringen te ondersteunen die niet voldoende 
inkomsten genereren, beoogt de Faciliteit entiteiten uit de overheidssector te voorzien 
van de noodzakelijke extra middelen om de territoriale, sociale, economische en milieu-
uitdagingen als gevolg van de aanpassing aan de klimaattransitie aan te gaan. Om te 
helpen vaststellen en beoordelen welke in het kader van de Faciliteit in aanmerking 
komende investeringen een aanzienlijk positief milieueffect sorteren en een 
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aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de 
Unie en de instandhouding van de biodiversiteit, en tegelijkertijd het beginsel “geen 
afbreuk doen” eerbiedigen, moet de Commissie rekening houden met de EU-
taxonomie inzake ecologisch duurzame economische activiteiten ▌. In het kader van 
dergelijke investeringen zal technische en administratieve bijstand worden verleend.

(5 bis) De doelstellingen van de Faciliteit moeten worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de bevordering door de Unie van de in artikel 11 en 
artikel 191, lid 1, VWEU verankerde doelstelling inzake behoud, bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu, waarbij rekening wordt gehouden met het 
beginsel “de vervuiler betaalt” en de toezeggingen die in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs zijn gedaan.

(5 ter) De horizontale beginselen als bedoeld in artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (“VEU”) en in artikel 10 VWEU, met inbegrip van het 
subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel als bedoeld in artikel 5 VEU, 
moeten bij de uitvoering van de Faciliteit in acht worden genomen, rekening houdend 
met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De lidstaten moeten 
ook voldoen aan de verplichtingen van het Verdrag inzake de rechten van het kind en 
van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, en 
toegankelijkheid garanderen in overeenstemming met artikel 9 en met de wetgeving 
van de Unie tot harmonisering van toegankelijkheidseisen voor producten en 
diensten. De Faciliteit mag geen maatregelen ondersteunen die bijdragen tot enige 
vorm van segregatie of uitsluiting en mag geen infrastructuur ondersteunen die 
ontoegankelijk is voor personen met een handicap. De lidstaten en de Commissie 
moeten ernaar streven ongelijkheden op te heffen, de gelijkheid van mannen en 
vrouwen te bevorderen en het genderperspectief te integreren, alsmede discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden. De Commissie moet aanvragen 
kunnen afwijzen die de fundamentele waarden en grondrechten van de Unie, 
waaronder het beginsel van non-discriminatie en gelijke kansen, niet eerbiedigen.

(5 quater) De lidstaten en de Commissie moeten ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
Faciliteit bijdraagt tot de eerbiediging en bevordering van de gelijkheid van vrouwen 
en mannen, het opheffen van ongelijkheden, de bevordering van gendergelijkheid en 
het integreren van het genderperspectief, overeenkomstig artikel 8 VWEU. Gezien het 
onevenredige effect van het transitieproces en de klimaatverandering op vrouwen is 
het belangrijk dat in alle dimensies en in alle fasen van de voorbereiding, monitoring, 
uitvoering en evaluatie van de Faciliteit tijdig en consequent rekening wordt 
gehouden met gendergelijkheidsdoelstellingen. Daarom moeten 
gendereffectbeoordelingen, genderbudgettering en de monitoring van de resultaten 
vanuit een genderperspectief deel uitmaken van de programmeringscyclus.

(5 quinquies) De transitie naar klimaatneutraliteit biedt ook nieuwe economische kansen. 
De transitie naar een op hernieuwbare energie gebaseerde economie heeft een 
aanzienlijk potentieel om banen te scheppen, dat, indien het op de juiste wijze wordt 
benut, uiteindelijk tot veel werkgelegenheid kan leiden in gebieden die momenteel 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De verschuiving 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. Met name de reconversie van voormalige 
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mijnen met het oog op de opwekking en opslag van hernieuwbare energie, en de 
aanleg van infrastructuur voor hernieuwbare energie op dergelijke locaties of in de 
omgeving daarvan kan groene banen opleveren voor gemeenschappen. Bovendien 
kan een dergelijke reconversie bijdragen tot energiezekerheid en veerkracht op basis 
van een gedecentraliseerd energiesysteem.

(6) 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 in het Financieel Reglement 
vastgelegd en bepalen met name de procedure voor de vaststelling en uitvoering van de 
begroting door middel van subsidies, aanbestedingen, prijzen en indirecte uitvoering; 
bovendien voorzien ze in controles van de verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren. De op basis van artikel 322 VWEU vastgestelde regels hebben ook betrekking 
op de bescherming van de begroting van de Unie bij algemene tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, aangezien de eerbiediging van de rechtsstaat 
een essentiële voorwaarde is voor goed financieel beheer en doeltreffende EU-
financiering. In geval van een schending van fundamentele waarden in een lidstaat 
die leidt tot de vaststelling van maatregelen ter bescherming van de begroting van de 
Unie, moet de Commissie trachten de transitie van de betrokken regio’s rechtstreeks 
te ondersteunen en moet zij, met instemming van het Europees Parlement en de Raad, 
de middelen tijdelijk samen met de ontvangers beheren.

(7) De Faciliteit moet steun verlenen in de vorm van door de Unie verstrekte subsidies in 
combinatie met door een financiële partner verstrekte leningen. De door de Commissie 
in direct beheer uitgevoerde financiële middelen van de subsidiecomponent moeten de 
vorm van niet aan de kosten gekoppelde financiering aannemen overeenkomstig 
artikel 125 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en 
de Raad (het “Financieel Reglement”)9. Die vorm van financiering moet 
projectontwikkelaars ertoe helpen aanzetten op een efficiënte wijze in de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Faciliteit te participeren en bij te dragen 
in verhouding tot de grootte van de lening. De Europese Investeringsbank (“de EIB”) 
moet voor de leningcomponent zorgen. De Faciliteit kan ook worden verruimd tot 
andere financiële partners die voor de leningcomponent zorgen, wanneer extra middelen 
voor de subsidiecomponent beschikbaar worden of het voor de correcte uitvoering 
vereist is.

(7 bis) Door de COVID-19-pandemie heeft het mechanisme voor een rechtvaardige transitie 
nog aan belang gewonnen, aangezien de economieën van de regio’s die het meest 
door de klimaattransitie getroffen zijn, weer moeten worden opgebouwd. Gezien de 
onderlinge afhankelijkheid tussen de klimaattransitie en duurzame economische 
groei moeten in het kader van de Faciliteit voldoende middelen voorhanden zijn om 
de uitdagingen van de transitie naar een klimaatneutrale economie in de Unie tegen 
2050, die door de COVID-19-pandemie nog groter zijn geworden, het hoofd te bieden. 

(8) [1 760 000 0000] EUR van de subsidiecomponent van de Faciliteit wordt naar 
verwachting uit de begroting van de Unie gefinancierd overeenkomstig het [nieuwe 
MFK-voorstel] en moet het voornaamste referentiebedrag vormen – in de zin van 
punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 

9 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046.
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samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer10 – voor het Europees 
Parlement en de Raad tijdens de jaarlijkse begrotingsprocedure. ▌▌ ▌ 

(12) Er moet ook in middelen voor adviesverlening worden voorzien om de voorbereiding, 
de ontwikkeling en de uitvoering van projecten te bevorderen, onder meer tijdens de 
aanvraagfase.

(13) Om ervoor te zorgen dat alle lidstaten zoveel mogelijk van de subsidiecomponent 
kunnen profiteren en aangezien transitieregio’s wellicht de zwaarste financiële en 
sociale gevolgen van de transitie zullen ondervinden, moet voor een mechanisme 
worden gezorgd om de in een eerste fase in acht te nemen geoormerkte nationale 
percentages vast te stellen op basis van de in de verordening tot oprichting van het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie voorgestelde verdeelsleutel. Er moet rekening worden 
gehouden met de behoeften van minder ontwikkelde regio’s als bedoeld in artikel 
[102, lid 2] van Verordening .../... [nieuwe GB-verordening]. Om die doelstelling te 
verzoenen met de noodzaak om het economisch effect van de Faciliteit en de uitvoering 
ervan te optimaliseren, mogen deze nationale toewijzingen echter niet na het meerjarig 
financieel kader (MFK) 2021-2027 worden geoormerkt. Daarna moeten de resterende 
beschikbare middelen voor de subsidiecomponent worden verleend zonder een vooraf 
toegewezen nationaal percentage en op concurrerende basis op het niveau van de Unie, 
terwijl tegelijkertijd de voorspelbaarheid voor investeringen wordt gewaarborgd, een op 
behoeften gebaseerde en naar billijke regionale convergentie strevende aanpak wordt 
gevolgd en economische, sociale en territoriale cohesie wordt bevorderd, met nadruk 
op de gebieden die het zwaarst door de klimaattransitie worden getroffen. Uiterlijk op 
1 januari 2024 moet een tussentijds evaluatieverslag worden gepubliceerd dat als 
input zal dienen voor de toewijzing van de resterende middelen.

(14) Indien de vraag de financiële middelen van de nationale toewijzingen overschrijdt, 
moeten specifieke subsidiabiliteitsvoorwaarden en prioriteringscriteria voor de 
gunning in het werkprogramma en de oproep tot het indienen van voorstellen worden 
vastgesteld. Bij die subsidiabiliteitsvoorwaarden en prioriteringscriteria moet rekening 
worden gehouden met de relevante criteria die zijn vastgesteld door de EU-taxonomie 
voor duurzame investeringen en het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, met de 
mate waarin het project kan voldoen aan de in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie beschreven doelstellingen en ontwikkelingsbehoeften, met de 
bijdrage aan de klimaattransitie, met de mogelijke goedkeuring door de publieke 
entiteit die steun aanvraagt van een plan voor de uitfasering van alle fossiele 
brandstoffen binnen een tijdsbestek dat verenigbaar is met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs, met de bijdrage aan de verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050, met 
de kosteneffectiviteit van het project, met de algemene doelstellingen om economische, 
sociale en territoriale cohesie te bevorderen en de economische en sociale kosten van 
de transitie naar een klimaatneutrale economie in de Unie in uiterlijk 2050, waarbij 
niemand mag achterblijven, op te vangen, en met de rol van de subsidiecomponent 
voor de betaalbaarheid van het project. De Commissie moet ervoor zorgen dat 
gendergelijkheid en de integratie van het genderperspectief in het werkprogramma in 

10 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013Q1220%2801%29&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=
NL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013Q1220%2801%29&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013Q1220%2801%29&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013Q1220%2801%29&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=NL
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aanmerking worden genomen en worden bevorderd. De bij deze verordening 
vastgestelde steun van de Unie mag dus alleen worden verleend aan lidstaten met ten 
minste één goedgekeurd territoriaal plan voor een rechtvaardige transitie. Ook bij het 
werkprogramma en de oproepen tot het indienen van voorstellen zal met de door de 
lidstaten ingediende territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie rekening 
worden gehouden om ervoor te zorgen dat de samenhang en de consistentie tussen de 
verschillende pijlers van het mechanisme worden gewaarborgd. 

(14 bis) Om de begroting van de Unie te beschermen en de waarden van de Unie in ere te 
houden, moeten de lidstaten de rechtsstaat eerbiedigen en moet een algemene 
tekortkoming op het gebied van de rechtsstaat leiden tot de opschorting van betalingen 
en vastleggingen, een verlaging van de financiering en een verbod op het aangaan 
van nieuwe verbintenissen, overeenkomstig de verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval 
van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten.

(14 ter) Op ad-hocbasis, en mits de Commissie goedkeuring geeft, kan de Faciliteit 
steun verstrekken aan regio’s waar het bedrijfsleven als gevolg van maatregelen ter 
bestrijding van klimaatverandering in een onvoorziene crisis verkeert, zodat adequaat 
wordt gereageerd op crisissituaties die zich in de context van de transitie kunnen 
voordoen. Dit moet ervoor zorgen dat regio’s ook steun kunnen krijgen als ze niet van 
tevoren zijn aangemerkt als getroffen regio’s.

(15) In het kader van deze Faciliteit mag alleen steun worden verleend aan projecten die de 
economische en sociale kosten van de transitie naar een klimaatneutrale economie in 
de Unie tegen 2050 opvangen, onvoldoende eigen inkomsten genereren of zonder 
subsidiesteun uit de begroting van de Unie niet in dezelfde mate of binnen dezelfde 
termijn toegang zouden krijgen tot projectfinanciering, en bijgevolg niet kunnen 
worden uitgevoerd zonder de financiële steun van de Unie in het kader van deze 
Faciliteit. ▌Eigen inkomsten zijn inkomsten – met uitzondering van overdrachten uit 
de begroting – die rechtstreeks door de activiteiten van het project worden gegenereerd, 
zoals verkopen, vergoedingen of tolgelden, en als incrementele besparingen als gevolg 
van de opwaardering van bestaande activa.

(15 bis) Projecten die worden gesteund in het kader van deze Faciliteit, moeten ernaar 
streven tijdens de volledige levensduur van het project vanuit financieel oogpunt 
levensvatbaar te zijn. De Commissie moet, in samenwerking met begunstigden en 
financiële partners, de financiële levensvatbaarheid van projecten in het kader van 
deze Faciliteit constant monitoren.

(16) Aangezien de subsidiecomponent de uiteenlopende ontwikkelingsbehoeften van de 
regio’s in de lidstaten moet weerspiegelen, moet deze steun in die regio’s worden 
geprioriteerd. Aangezien entiteiten uit de overheidssector in minder ontwikkelde regio’s 
in de zin van artikel 102, lid 2, van Verordening [nieuwe GB-verordening], in de 
ultraperifere gebieden in de zin van artikel 349 VWEU en in dunbevolkte 
plattelandsgebieden en ontvolkte gebieden in het algemeen een lagere capaciteit voor 
overheidsinvesteringen hebben, moeten de subsidiepercentages die op leningen aan 
dergelijke entiteiten van toepassing zijn, verhoudingsgewijs hoger zijn. 

(17) Voor een doeltreffende uitvoering van de Faciliteit kan het noodzakelijk zijn advies te 
verlenen bij de voorbereiding, de ontwikkeling en de uitvoering van projecten. Dit 
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advies moet via de InvestEU-advieshub worden verleend en met middelen uit de 
begroting van de Unie worden gefinancierd.

 (18) Om de uitvoering te bespoedigen en ervoor te zorgen dat de middelen tijdig worden 
gebruikt, moet deze verordening specifieke waarborgen vaststellen die in de 
subsidieovereenkomsten moeten worden opgenomen. In het licht van die doelstelling 
moet de Commissie – overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel – de steun van de 
Unie kunnen verminderen of beëindigen bij een ernstig gebrek aan vooruitgang bij de 
uitvoering van het project. Het Financieel Reglement stelt regels vast voor de uitvoering 
van de begroting van de Unie. Met het oog op samenhang bij de uitvoering van de 
financieringsprogramma’s van de Unie moet het Financieel Reglement van toepassing 
zijn op de subsidiecomponent en de in het kader van deze Faciliteit verstrekte middelen 
voor het verlenen van advies. 

(18 bis) Aangezien de efficiëntie van deze Faciliteit afhankelijk is van de 
administratieve capaciteiten van de begunstigden, moet de Commissie ervoor zorgen 
dat projecten gepaard gaan met inspanningen om de overheidsdiensten en de 
openbare dienstverlening te moderniseren en te digitaliseren en waar nodig innovatie 
in de hand te werken, onder meer met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid.

(19) Overeenkomstig het Financieel Reglement, Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG, Euratom) 
nr. 2988/95, (Euratom, EG) nr. 2185/96 en (EU) 2017/1939 van de Raad moeten de 
financiële belangen van de Unie worden beschermd door evenredige maatregelen, 
daaronder begrepen voorkoming, opsporing, correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, terugvordering van verloren gegane, onverschuldigd 
betaalde of onjuist bestede financiële middelen alsmede, in voorkomend geval, 
oplegging van administratieve sancties. In het bijzonder kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 en 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 administratieve onderzoeken, daaronder 
begrepen controles en verificaties ter plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er sprake 
is van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen 
van de Unie worden geschaad. Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1939 kan het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) overgaan tot onderzoek en vervolging van 
strafbare feiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad in de zin 
van Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie ontvangen, moeten overeenkomstig het Financieel 
Reglement ten volle meewerken aan de bescherming van de financiële belangen van de 
Unie, de nodige rechten en toegang verlenen aan de Commissie, OLAF, het EOM ten 
aanzien van de lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939, en de Europese Rekenkamer, en ervoor zorgen dat derden 
die betrokken zijn bij de uitvoering van middelen van de Unie, gelijkwaardige rechten 
verlenen. 

(20) 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 vaststelling van het nationale aandeel van de beschikbare middelen voor elke 
lidstaat, met een herverdelingsfactor voor minder ontwikkelde regio’s, de 
ontwikkeling van de richtsnoeren voor gendereffectbeoordelingen, de vaststelling van 
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werkprogramma’s overeenkomstig het Financieel Reglement, de vaststelling van de 
bijzonderheden van de subsidiabiliteitsvoorwaarden en de selectieprocedures voor het 
selecteren van andere financiële partners dan de EIB, en de wijziging van de 
elementen in bijlage II bij deze verordening wat betreft de belangrijkste prestatie-
indicatoren. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadplegingen kan overgaan, 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 wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun 
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen 
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

(21) Om een passend financieel kader voor de subsidiecomponent van deze Faciliteit tot na 
het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 vast te stellen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van 
het VWEU handelingen vast te stellen om de beschikbare nationale toewijzingen – 
uitgedrukt als percentages van de totale financiële middelen van de Faciliteit – voor elke 
lidstaat vast te stellen overeenkomstig de in bijlage I bij Verordening [de JTF-
verordening] beschreven methode. De uitvoeringsbevoegdheden moeten zonder 
comitéprocedures worden verleend, aangezien de percentages rechtstreeks voortvloeien 
uit de toepassing van een vooraf vastgestelde berekeningsmethode. 

(22) De doelstelling van deze verordening – namelijk het aantrekken van 
overheidsinvesteringen in gebieden waar de gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit en een circulaire economie het meest voelbaar zijn, door aan de 
betreffende ontwikkelingsbehoeften te voldoen – kan niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de moeilijkheden 
voor publieke entiteiten om – zonder subsidiesteun van de EU – alleen investeringen te 
ondersteunen die ▌ten goede komen aan de gebieden die het meest onder de 
klimaatverandering te lijden hebben en onvoldoende eigen inkomsten genereren, 
evenals de behoefte aan een coherent uitvoeringskader onder direct beheer. Aangezien 
die 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 de verordening niet verder dan nodig is om dit doel te 
verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Onderwerp en toepassingsgebied 

Deze verordening stelt de leenfaciliteit voor de overheidssector (de “Faciliteit”) vast ter 
ondersteuning van entiteiten uit de overheidssector door middel van een combinatie van 
subsidies uit de begroting van de Unie en door de financiële partners overeenkomstig hun 



PE655.767v02-00 16/28 RR\1216169NL.docx

NL

regels, kredietverleningsbeleid en procedures verstrekte leningen, evenals de doelstellingen 
van de Faciliteit. De verordening stelt regels vast voor de subsidiecomponent van de in het 
kader van deze Faciliteit verleende steun van de Unie, waarbij met name de begroting ervan 
voor de periode 2021-2027, de vormen van de door de Unie verleende steun en de bepalingen 
inzake subsidiabiliteit aan bod komen.

De Faciliteit verleent steun aan gebieden in de Unie die met ernstige sociale, economische en 
milieu-uitdagingen worden geconfronteerd als gevolg van de transitie naar de nieuwe klimaat- 
en energiedoelstellingen van de Unie voor 2030, als vastgesteld bij Verordening (EU) .../... 
van het Europees Parlement en de Raad [tot vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 
(Europese klimaatwet)], en een circulaire en klimaatneutrale economie in de Unie in uiterlijk 
2050. De begunstigden van deze Faciliteit nemen de in het Verdrag vastgelegde fundamentele 
waarden van de Unie in acht. 

Artikel 2
Definities

 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

1. “administratieve overeenkomst”: het rechtsinstrument tot vaststelling van het kader 
voor samenwerking tussen de Commissie en een financiële partner waarin de 
respectieve taken en verantwoordelijkheden ter uitvoering van de Faciliteit 
overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden vastgesteld;

2. “begunstigde”: een juridische entiteit uit de overheidssector die in een lidstaat is 
gevestigd als publiekrechtelijke instelling of als privaatrechtelijke instelling met een 
openbare dienstverleningstaak, of een staatsbedrijf of een bedrijf van een lokale of 
regionale overheid, waarmee een subsidieovereenkomst in het kader van de Faciliteit 
is ondertekend;

3. “financiële partners”: de EIB, andere internationale financiële instellingen, nationale 
stimuleringsbanken en financiële instellingen, met inbegrip van particuliere 
financiële instellingen, waarmee de Commissie een administratieve overeenkomst 
ondertekent om binnen de Faciliteit samen te werken;

4. “project”: elke actie die door de Commissie als subsidiabel en financieel en technisch 
onafhankelijk is aangemerkt, een vooraf vastgesteld doel nastreeft en waarvoor een 
termijn is vastgesteld waarin zij moet worden uitgevoerd en voltooid. Ook projecten 
die al zijn gestart, maar niet konden worden voltooid wegens een gebrek aan 
financiële middelen, komen in aanmerking voor financiering in het kader van de 
Faciliteit;

5 “territoriaal plan voor een rechtvaardige transitie”: een plan dat overeenkomstig 
artikel 7 van Verordening [JTF-verordening] is opgesteld, dat samen met de relevante 
lokale en regionale overheden uit de betrokken gebieden is voorbereid, waarover de 
sociale partners, het regionale maatschappelijke middenveld en vertegenwoordigers 
van de particuliere sector zijn geraadpleegd in overeenstemming met het 
partnerschapsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 6 van Verordening (EU) … /… 
[nieuwe GB-verordening], en dat door de Commissie is goedgekeurd;
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6. “lening”: een lening die door financiële partners aan een begunstigde wordt verstrekt 
om een aantal vooraf identificeerbare projecten in het kader van de Faciliteit te 
financieren.

6 bis. “additionaliteitsbeginsel”: de steun voor projecten die zonder subsidiesteun uit de 
begroting van de Unie niet in dezelfde mate of niet binnen hetzelfde tijdsbestek 
voldoende eigen inkomsten genereren om de investeringskosten te dekken en zich 
van financiering te verzekeren, in overeenstemming met artikel 209, lid 2, onder b), 
van het Financieel Reglement, en die bijdragen tot de in artikel 3 van deze 
verordening vastgestelde algemene doelstellingen.

Artikel 3
Doelstellingen 

1. De algemene doelstelling van de Faciliteit bestaat erin ernstige sociaal-economische 
uitdagingen als gevolg van de transitie naar een klimaatneutrale economie aan te gaan 
ten behoeve van de gebieden in de Unie die in de door de lidstaten overeenkomstig 
artikel 7 van Verordening [JTF-verordening] opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie zijn aangewezen, en bij te dragen tot de beleidsdoelstellingen 
van de Unie, in het bijzonder de nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen van de 
Unie voor 2030 en de transitie naar een klimaatneutrale economie in de Unie in 
uiterlijk 2050, in overeenstemming met de verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de doelstellingen van de Unie en de noodzaak om 
het concurrentievermogen te versterken, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de 
transitie ongelijkheden vermindert en een netto-effect op de werkgelegenheid heeft, 
in samenspel met de Europese pijler van sociale rechten en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de VN.

2. De specifieke doelstelling van de Faciliteit bestaat erin investeringen in de 
overheidssector die aan de ontwikkelingsbehoeften van de in de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie aangewezen regio’s voldoen, aan te zwengelen door 
de financiering te vergemakkelijken van projecten die onvoldoende eigen inkomsten 
genereren om te investeringskosten te dekken in de zin van het 
additionaliteitsbeginsel als bedoeld in artikel 2, punt 6 bis.

3. Bij het streven naar de verwezenlijking van de in lid 2 bedoelde specifieke doelstelling 
maakt deze verordening het ook mogelijk om waar nodig ▌te voorzien in advies bij 
de voorbereiding, de ontwikkeling en de uitvoering van subsidiabele projecten, onder 
meer tijdens de projectaanvraagfase. Dat advies wordt verleend overeenkomstig de 
regels en uitvoeringsmethoden voor de bij artikel [20] van Verordening [de InvestEU-
verordening] opgerichte InvestEU-advieshub.

Artikel 4
Begroting

1. Onverminderd extra middelen die in de begroting van de Unie voor de periode 2021-
2027 worden toegewezen, wordt de subsidiecomponent van de in het kader van deze 
Faciliteit verleende steun, met inbegrip van advies bij de voorbereiding, de 
ontwikkeling en de uitvoering van projecten, gefinancierd uit ▌middelen uit de 
begroting van de Unie ten bedrage van 1 760 000 000 EUR in lopende prijzen. ▌▌▌
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3. De in lid 1 bedoelde middelen kunnen worden aangevuld met financiële bijdragen van 
de lidstaten, derde landen en niet-Unie-organen. Deze middelen vormen externe 
bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 5, van het Financieel Reglement. 
▌

5. Een bedrag van maximaal 2 % van de in lid 1 bedoelde middelen kan worden gebruikt 
voor technische en administratieve bijstand bij de uitvoering van de Faciliteit, zoals 
voorbereidende activiteiten en activiteiten op het gebied van monitoring, controle, 
audit en evaluatie – met inbegrip van institutionele informatie- en 
technologiesystemen –, evenals voor administratieve uitgaven en vergoedingen van de 
financiële partners. Op verzoek kunnen hogere bedragen voor technische en 
administratieve bijstand beschikbaar worden gesteld voor begunstigden die 
beperktere administratieve capaciteiten hebben qua technologische uitrusting, 
personeel en infrastructuur.

6. Maximaal 50 000 000 EUR van de in lid 1 bedoelde middelen, is bestemd voor in 
artikel 3, lid 3, bedoelde activiteiten.

7. Budgettaire vastleggingen voor maatregelen waarvan de uitvoering zich over meer dan 
één begrotingsjaar uitstrekt, mogen gespreid over verscheidene jaren in jaarlijkse 
tranches worden uitgesplitst. 

Artikel 4 bis
Toegang tot de middelen

De toegang tot de Faciliteit is afhankelijk van de vaststelling van een nationale doelstelling 
voor het verwezenlijken van klimaatneutraliteit in uiterlijk 2050. Voor lidstaten die zich nog 
niet tot een nationale doelstelling voor klimaatneutraliteit hebben verbonden, wordt slechts 
50 % van hun nationale toewijzing vrijgegeven en wordt de resterende 50 % ter beschikking 
gesteld zodra zij die doelstelling hebben vastgesteld.

HOOFDSTUK II
STEUN VAN DE UNIE

Artikel 5
Vormen van door de Unie verleende steun en uitvoeringsmethoden

1. De steun van de Unie in het kader van de Faciliteit wordt verleend in de vorm van 
subsidies overeenkomstig titel VIII van het Financieel Reglement.

2. De steun van de Unie in het kader van de Faciliteit wordt in direct beheer uitgevoerd 
overeenkomstig het Financieel Reglement.

3. De Commissie kan – overeenkomstig artikel 69 van het Financieel Reglement – 
bevoegdheden om taken met betrekking tot de in het kader van de Faciliteit verleende 
steun van de Unie uit te voeren aan uitvoerende agentschappen delegeren met het oog 
op optimaal beheer en optimale efficiëntie van de Faciliteit.
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Artikel 6
Beschikbaarheid van middelen 

1. De in artikel 4, lid 1, bedoelde middelen worden – na aftrek van een voorziening voor 
de in artikel 4, lid 5, bedoelde technische en administratieve uitgaven – gebruikt voor 
de financiering van projecten overeenkomstig de leden 2 en 3.

2. Voor subsidies die worden toegekend op grond van uiterlijk tijdens het meerjarig 
financieel kader (MFK) 2021-2027 gelanceerde oproepen tot het indienen van 
voorstellen, mag de steun van de Unie voor subsidiabele projecten in een lidstaat niet 
meer bedragen dan de nationale percentages die zijn vastgesteld in het besluit dat de 
Commissie overeenkomstig lid 4 moet vaststellen. 

3. Voor subsidies die worden toegekend op grond van met ingang van 1 januari 2028 
gelanceerde oproepen tot het indienen van voorstellen, wordt de steun van de Unie 
voor subsidiabele projecten verleend zonder een vooraf toegewezen nationaal 
percentage en op concurrerende basis op het niveau van de Unie, totdat de resterende 
middelen zijn opgebruikt. Bij de toekenning van dergelijke subsidies wordt bijzondere 
aandacht geschonken aan minder ontwikkelde regio’s als bedoeld in artikel [102, 
lid 2] van Verordening .../... [nieuwe GB-verordening] en wordt rekening gehouden 
met de noodzaak om de voorspelbaarheid van de investeringen en de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie te waarborgen.

4. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 17 een gedelegeerde handeling vast 
waarin de respectieve aandelen voor elke lidstaat met behulp van de in bijlage I bij 
Verordening [JTF-verordening] vastgestelde methode en een herverdelingsfactor die 
rekening houdt met de behoeften van minder ontwikkelde regio’s in de zin van 
artikel [102, lid 2] van Verordening .../... [nieuwe GB-verordening] worden 
vastgesteld in de vorm van percentages van de totale beschikbare middelen als bedoeld 
in artikel 4, lid 1, van deze verordening. 

Artikel 7
Administratieve overeenkomsten met financiële partners

Er wordt een administratieve overeenkomst tussen de Commissie en de financiële partner 
ondertekend voordat de Faciliteit met die financiële partner wordt uitgevoerd. In de 
overeenkomst worden de respectieve rechten en plichten van elke partij bij de overeenkomst 
vastgesteld, onder meer op het gebied van audit en communicatie.

HOOFDSTUK III
SUBSIDIABILITEIT

Artikel 8
In aanmerking komende projecten 

1. Alleen projecten die tot de in artikel 3 bedoelde doelstellingen bijdragen en aan alle 
onderstaande voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor steun van de Unie in 
het kader van de Faciliteit: 

a) de projecten sorteren aantoonbaar een duidelijk en meetbaar effect en 
hanteren waar nodig outputindicatoren bij het aangaan van ernstige sociale, 
economische, geografische of milieu-uitdagingen als gevolg van het 
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transitieproces naar de nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen van de 
Unie voor 2030 en een klimaatneutrale economie in de Unie in uiterlijk 2050 
en dragen bij aan de doelstellingen en behoeften van de in een territoriaal 
plan voor een rechtvaardige transitie aangewezen gebieden, zelfs als ze niet 
in die gebieden gelegen zijn; 

b) de projecten ontvangen voor dezelfde activiteiten geen steun in het kader van 
andere programma’s van de Unie;

c) de projecten ontvangen een lening van de financiële partner in het kader van 
de Faciliteit; ▌ 

d) de projecten nemen het in artikel 2, punt 6 bis, bedoelde 
additionaliteitsbeginsel in acht;

e) de projecten zijn aan een gendereffectbeoordeling onderworpen; en
f) de projecten doen geen ernstige afbreuk aan een of meer van de 

milieudoelstellingen als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 
2020/852. 

1 bis. In afwijking van lid 1, onder b), kunnen projecten die in het kader van de Faciliteit 
steun van de Unie ontvangen, voor hun voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering 
ook advies en technische bijstand krijgen van andere programma’s van de Unie.

1 ter. De Faciliteit steunt geen activiteiten die de ontwikkeling en toepassing van 
koolstofarme alternatieven zouden belemmeren of op lange termijn tot een lock-in 
in koolstofintensieve activa zouden leiden en die de verwezenlijking van de klimaat- 
en milieudoelstellingen van de Unie zouden ondermijnen.
De Faciliteit steunt geen activiteiten die zijn uitgesloten op grond van artikel [5] van 
Verordening [JTF-verordening].

1 quater. Twee jaar na de inwerkingtreding van deze Faciliteit evalueert de Commissie 
de in dit artikel vermelde subsidiabiliteitsvoorwaarden om het effect ervan op de 
milieudoelstellingen als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2020/852 te 
beoordelen. In het kader van die evaluatie beoordeelt de Commissie of de 
voorwaarden moeten worden geactualiseerd om het beginsel “geen afbreuk doen” 
en andere relevante criteria van Verordening (EU) 2020/852 
[taxonomieverordening] correct toe te passen en neemt zij de nodige maatregelen.

1 quinquies. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde handelingen vast 
om dit artikel aan te vullen door de richtsnoeren voor het uitvoeren van de in lid 1, 
onder e), bedoelde effectbeoordeling vast te stellen en de inhoud en het formaat van 
de te verstekken informatie en gegevens te specificeren. De Commissie ontwikkelt 
deze richtsnoeren in samenwerking met de uitvoerende partners en na raadpleging 
van de relevante deskundigen en belanghebbenden, met name nationale 
vrouwenorganisaties uit de lidstaten, en voorziet in gestroomlijnde bepalingen om 
buitensporige administratieve lasten of vertragingen in het selectieproces te 
voorkomen.
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Artikel 9
In aanmerking komende personen en entiteiten 

Onverminderd de criteria van artikel 197 van het Financieel Reglement komen alleen juridische 
entiteiten uit de overheidssector die in een lidstaat zijn gevestigd als publiekrechtelijke 
instelling of als privaatrechtelijke instelling met een openbare dienstverleningstaak, in 
aanmerking om zich als potentiële begunstigde in het kader van deze verordening aan te 
melden. 

HOOFDSTUK IV
SUBSIDIES

Artikel 10
Subsidies

1. Subsidies nemen de vorm aan van niet aan de kosten gekoppelde financiering 
overeenkomstig artikel 125, lid 1, onder a), van het Financieel Reglement.

2. De subsidie bedraagt niet meer dan 15 % van de door de financiële partner in het kader 
van deze Faciliteit verstrekte lening. Voor projecten in gebieden in regio’s van NUTS-
niveau 2 met een bbp per hoofd van de bevolking van niet meer dan 75 % van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 als bedoeld in artikel [102, lid 2,] van Verordening 
[nieuwe GB-verordening], bedraagt de subsidie niet meer dan 25 % van de door de 
financiële partner verstrekte lening.

3. Betalingen van een toegekende subsidie kunnen worden gesplitst in een aantal tranches 
die gekoppeld zijn aan de in de subsidieovereenkomst vastgestelde voortgang bij de 
uitvoering.

Artikel 11
Verlaging of beëindiging van subsidies

1. Naast de in artikel 131, lid 4, van het Financieel Reglement genoemde redenen en na 
raadpleging van de financiële partner, kan de subsidie worden verlaagd of de 
subsidieovereenkomst worden beëindigd, als uiterlijk twee jaar na de datum van 
ondertekening van de subsidieovereenkomst het economisch meest significante 
contract voor leveringen, werken of diensten niet is ondertekend, wanneer de 
subsidieovereenkomst in de sluiting van een dergelijk contract voorziet.

2. Wanneer de steun van de Unie met leningen wordt gecombineerd en wanneer niet in 
contracten voor leveringen, werken of diensten is voorzien, is lid 1 niet van toepassing. 

In dergelijke gevallen en na raadpleging van de financiële partner kan de subsidie 
worden verlaagd of de subsidieovereenkomst worden beëindigd en kunnen eventueel 
betaalde gerelateerde bedragen worden teruggevorderd overeenkomstig de in de 
subsidieovereenkomst vastgestelde voorwaarden.
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HOOFDSTUK V
ADVIESDIENSTEN

Artikel 12
Adviesdiensten

1. Advies in het kader van deze verordening wordt in indirect beheer verleend 
overeenkomstig de regels en uitvoeringsmethoden voor de bij artikel [20] van 
Verordening [de InvestEU-verordening] opgerichte InvestEU-advieshub.

2. Activiteiten die nodig zijn om de voorbereiding, de ontwikkeling en de uitvoering van 
projecten te ondersteunen, komen in aanmerking voor advies en worden gefinancierd 
overeenkomstig artikel 4 van deze verordening.

HOOFDSTUK VI
PROGRAMMERING, TOEZICHT, EVALUATIE EN 

CONTROLE

Artikel 13
Werkprogramma’s

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde handelingen vast om dit artikel 
aan te vullen door overeenkomstig artikel 110 van het Financieel Reglement 
werkprogramma’s vast te stellen. In die werkprogramma’s worden de criteria en 
voorwaarden voor de selectie en, indien de vraag de financiële middelen van de nationale 
toewijzingen overschrijdt, voor de prioritering van projecten gespecificeerd, rekening 
houdend met de relevante criteria die zijn vastgesteld bij Verordening (EU) 2020/852 
[taxonomieverordening], met de mate waarin het project kan voldoen aan de in de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie vastgestelde doelstellingen en behoeften, met de 
bijdrage aan de klimaattransitie, waarbij niemand mag achterblijven, met de mogelijke 
goedkeuring door de publieke entiteiten die financiering aanvragen van een 
decarbonisatieplan, met inbegrip van datums voor de uitfasering van fossiele brandstoffen 
binnen een tijdskader dat verenigbaar is met de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, alsook met de algemene doelstelling om regionale en territoriale convergentie te 
bevorderen en met de bijdrage van de subsidie aan de levensvatbaarheid van projecten. De 
Commissie zorgt ervoor dat gendergelijkheid en integratie van het genderperspectief in het 
werkprogramma in aanmerking worden genomen en worden bevorderd. 
In de werkprogramma’s worden de nationale percentages aan middelen – met inbegrip van 
eventuele extra middelen – voor elke lidstaat vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, en 
artikel 6, lid 2, van deze verordening. 

Artikel 13 bis
Selectie van andere financiële partners dan de EIB

1. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde handelingen ter 
aanvulling van dit artikel vast om de details van de subsidiabiliteitsvoorwaarden en 
de selectieprocedures voor andere financiële partners dan de EIB vast te stellen.
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2. De subsidiabiliteitsvoorwaarden voor andere financiële partners dan de EIB 
beantwoorden aan de doelstellingen van de Faciliteit.

3. Met name houdt de Commissie bij het selecteren van de financiële partners rekening 
met hun capaciteit om:
a) ervoor te zorgen dat hun beleid en normen inzake kredietverstrekking voor 

energie vergelijkbaar zijn met die welke de EIB met betrekking tot deze 
Faciliteit toepast;

b) door middel van eigen middelen het effect van de subsidie van de Unie te 
maximaliseren;

c) voor een passende geografische diversificatie van de Faciliteit te zorgen en 
de financiering van kleinere projecten mogelijk te maken;

d) de vereisten van artikel 155, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement 
betreffende belastingontwijking, belastingfraude, belastingontduiking, 
witwassen, financiering van terrorisme en niet-coöperatieve rechtsgebieden 
nauwgezet uit te voeren;

e) te zorgen voor transparantie en publieke toegang tot informatie over elk 
project;

f) ervoor te zorgen dat hun kredietverstrekkingsbeleid strookt met de klimaat- 
en energiedoelstellingen van de Unie voor 2030 en de doelstelling van een 
klimaatneutrale economie in de Unie tegen 2050; en

g) de analyse van milieu-, klimaat-, sociale en governancefactoren te 
integreren in de selectie en evaluatie van projecten.

4. De Commissie publiceert de resultaten van de selectie.

Artikel 14
Toezicht en verslagen

1. In bijlage II worden essentiële prestatie-indicatoren vastgesteld voor het toezicht op 
de uitvoering en de voortgang van de Faciliteit bij de verwezenlijking van de in 
artikel 3 vermelde doelstellingen. 

2. Het systeem voor de rapportage over prestaties waarborgt dat gegevens met betrekking 
tot de in lid 1 bedoelde indicatoren efficiënt, doeltreffend en tijdig worden verzameld. 
De begunstigden en de financiële partners verstrekken de Commissie de gegevens 
met betrekking tot die indicatoren▌. 

2 bis. De Commissie brengt overeenkomstig artikel 250 van het Financieel Reglement 
jaarlijks verslag uit over de uitvoering van de Faciliteit. In dat verslag wordt 
informatie verstrekt over de resultaten en het effect van de Faciliteit met betrekking 
tot haar doelstellingen en prestatie-indicatoren, en met name over haar bijdrage aan 
de transitiebehoeften en de duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie, met inbegrip 
van haar effect op het klimaat, het milieu, de sociale dimensie en gendergelijkheid, 
zo nodig met toepassing van de criteria van de bij Verordening (EU) 2020/852 
vastgestelde taxonomie van de Unie. Hiertoe verstrekken de financiële partners en 
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de begunstigden jaarlijks alle nodige informatie en gegevens en brengen zij 
regelmatig verslag uit aan de Commissie over de voortgang met de verwezenlijking 
van de outputindicatoren overeenkomstig artikel 8.

3. De Commissie is krachtens artikel 17 bevoegd gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om bijlage II te wijzigen door de in lid 1 bedoelde indicatoren te veranderen. 

Artikel 15
Evaluatie

1. De evaluaties van de uitvoering van de Faciliteit en van het vermogen van de Faciliteit 
om de in artikel 3 vermelde doelstellingen te verwezenlijken, worden tijdig uitgevoerd 
zodat ze bij de besluitvorming kunnen worden gebruikt.

2. De tussentijdse evaluatie van de Faciliteit wordt uiterlijk op 1 januari 2024 uitgevoerd 
en wordt bij het Europees Parlement en de Raad ingediend wanneer naar 
verwachting voldoende informatie over de uitvoering van de Faciliteit beschikbaar zal 
zijn. Bij de evaluatie wordt met name nagegaan hoe de in het kader van de Faciliteit 
verleende steun van de Unie ertoe heeft bijgedragen dat wordt voldaan aan de 
behoeften van gebieden die de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie 
uitvoeren, in het bijzonder met betrekking tot additionaliteit.

3. Aan het einde van de uitvoeringsperiode en uiterlijk op 31 december 2031 dient de 
Commissie een onafhankelijk eindevaluatieverslag over de resultaten en het 
langetermijneffect van de Faciliteit in bij het Europees Parlement en de Raad. De 
financiële partners en de begunstigden verstrekken de Commissie alle nodige 
documenten en informatie om die evaluatie te kunnen uitvoeren.

3 bis. Bij zowel de tussentijdse als de eindevaluatie beoordeelt de Commissie hoe de in het 
kader van de Faciliteit verleende steun van de Unie heeft bijgedragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese pijler van sociale rechten en 
de doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid van de Unie, met name de bij 
Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad [tot vaststelling van 
een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)] vastgestelde klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 2030, en de transitie naar een circulaire en 
klimaatneutrale economie in de Unie in uiterlijk 2050, indien nodig met toepassing 
van de bij Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde taxonomie van de Unie.

Artikel 16
Audits

1. Audits van het gebruik van de in het kader van de Faciliteit verleende steun van de 
Unie door personen of entiteiten – met inbegrip van andere personen of entiteiten dan 
die welke door de instellingen of organen van de Unie zijn gemachtigd – vormen de 
basis van de algemene zekerheid in de zin van artikel 127 van het Financieel 
Reglement.

2. De financiële partners verstrekken de Commissie en de aangewezen controleurs alle 
beschikbare documenten die deze beide instanties nodig hebben om hun taken uit te 
voeren.
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2 bis. Externe audits van het gebruik van de in het kader van de Faciliteit verleende steun 
van de Unie worden door de Rekenkamer uitgevoerd overeenkomstig artikel 287 
VWEU. Zodra het uitvoeringspercentage van de gefinancierde projecten ten minste 
60 % bedraagt, maar uiterlijk [datum invoegen: vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening], brengt de Rekenkamer een speciaal verslag uit over de uitvoering 
van de Faciliteit. De financiële partners en de begunstigden verstrekken de 
Commissie en de Rekenkamer alle beschikbare documenten of informatie die deze 
beide instanties nodig hebben om hun verplichtingen te vervullen.

Artikel 17
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden. 

2. De in de artikelen 6, 8, 13, 13 bis en 14 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie verleend tot en met 31 december 
2028. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 6, 8, 13, 13 bis en 14 
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 
reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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.

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan 
gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

HOOFDSTUK VII
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 18
Informatie, communicatie en publiciteit

-1 bis. De financiële partners maken alle relevante financiële informatie en vooraf 
omschreven essentiële niet-financiële informatie over elk gefinancierd project 
openbaar en maken die informatie publiek toegankelijk op hun website na de 
ondertekening van de betreffende leningsovereenkomst.
Deze informatie die publiek toegankelijk moet worden gemaakt, bevat geen 
commercieel gevoelige informatie of persoonsgegevens die op grond van de 
gegevensbeschermingswetgeving van de Unie niet openbaar mogen worden 
gemaakt.

1. De begunstigden en de financiële partners zorgen, zoveel mogelijk en in 
overeenstemming met hun regels, beleid en procedures, voor de zichtbaarheid van de 
in het kader van de Faciliteit verleende steun van de Unie – met name wanneer zij de 
projecten en de projectresultaten promoten – door gerichte informatie te verstrekken 
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aan tal van doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek. 

1 bis. De Commissie legt de adviezen die zij inzake de in het kader van deze Faciliteit 
geselecteerde projecten heeft uitgebracht, voor aan het Europees Parlement 
overeenkomstig bijlage II bij het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de Europese Commissie.

2. De Commissie zorgt voor informatie en communicatie met betrekking tot de Faciliteit, 
zorgt voor transparantie en publieke toegang tot de informatie over de gefinancierde 
projecten en de projectresultaten en meet de doeltreffendheid van de berichten. De aan 
de Faciliteit toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele 
communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband 
houden met de in artikel 3 vermelde doelstellingen. De Commissie zorgt ervoor dat 
bij het begin van het selectieproces een doeltreffende communicatiecampagne wordt 
georganiseerd en dat informatie over oproepen tot het indienen van voorstellen 
rechtstreeks beschikbaar wordt gesteld aan alle overheidsinstanties in de Unie. Ook 
moet actief informatie worden verstrekt over de technische en administratieve 
ondersteuning waarop aanvragers een beroep kunnen doen. De lijst van projecten 
die in het kader van deze Faciliteit zijn geselecteerd of geweigerd, met een 
beschrijving van de specifieke criteria voor aanvaarding of weigering, wordt 
regelmatig door de Commissie geactualiseerd en gepubliceerd.

Artikel 19
Overgangsbepalingen 

Zo nodig kunnen kredieten in de begroting na 2027 worden opgenomen om de betaling van 
tranches van de overeenkomstig artikel 6, lid 2, verleende subsidiesteun van de Unie te dekken 
om het beheer van niet op 31 december 2027 voltooide acties mogelijk te maken.

Artikel 20
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de […] [twintigste] dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad
De voorzitter De voorzitter
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▌BIJLAGE II
Kernprestatie-indicatoren11

1. Volume van de toegekende subsidies
2. Volume van de ondertekende leningen  

2.1 Afzonderlijke leningen
2.2 Kredietregelingen

3. Totale gemobiliseerde investeringen, als volgt verdeeld:
3.1 Gemobiliseerd bedrag aan particuliere financiering
3.2 Gemobiliseerd bedrag aan publieke financiering

4. Aantal ondersteunde projecten, inclusief geografische dekking
4.1 Land 
4.2 NUTS 2-regio 
4.3 In het kader van een rechtvaardige transitie ondersteund gebied  

5. Aantal in het kader van de Faciliteit gefinancierde projecten
6. Aantal projecten per sector

6.1 Vervoer
6.2 Sociale infrastructuur
6.3 Openbare nutsvoorzieningen (water, afvalwater, stadsverwarming, energie, 

afvalbeheer)
6.4 Rechtstreekse steun voor klimaattransitie, decarbonisatie (hernieuwbare 

energie, energie-efficiëntie) en andere milieudoelstellingen
6.5 Milieubescherming

6.6 Stedelijke infrastructuur (inclusief huisvesting)

6.6 bis Kwaliteit van huisvesting (met inbegrip van energie-efficiëntie)
6.7 Overige

7. Vermindering van de broeikasgasemissies, in voorkomend geval
7 bis. Arbeidsparticipatie en werkloosheidspercentage
7 ter. Ontvolkingspercentage
7 quater. Bevolking van regio’s/gebieden die profiteren van projecten die in het kader 

van de Faciliteit worden uitgevoerd

11 Alle indicatoren moeten in voorkomend geval naar regio worden uitgesplitst. Alle persoonsgegevens moeten 
in voorkomend geval naar geslacht worden uitgesplitst.
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