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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 
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
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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) 
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
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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 
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 
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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 
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
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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.

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 

(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 
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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.

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 
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.
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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 
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 

(8) De transitie naar een 
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 
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om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 – 
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 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 
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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 
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 

(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 
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te benutten — maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

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 
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 

(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, 
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 
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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.

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 
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 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 
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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 
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 

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

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 
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 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 
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 

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
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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).

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 
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 
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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 
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 
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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

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 
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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
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.
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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 
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
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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

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.
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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;

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, 
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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 
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, 

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 
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hergebruik, herstel en recycling; 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;

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 j) actieve inclusie van 
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werkzoekenden; 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 
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.



AD\1207536NL.docx 27/36 PE648.613v02-00

NL

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.

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 16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
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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).

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.

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 

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.
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dat bedrag.

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 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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 
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
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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 
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 

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
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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;

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

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
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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
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 
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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 
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. De streefcijfers kunnen in 
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 

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
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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.
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