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Amendement 16
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader –, dat 
prioriteit geeft aan economische 
herstelmaatregelen als gevolg van de door 
de COVID-19-pandemie veroorzaakte 
gezondheidscrisis, 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 die zullen 
resulteren in lagere koolstofemissies 
middels de transitie naar schone en 
eerlijke energiebronnen en middels de 
bevordering van groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie en risicobeheer. 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.

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

Or. ro

Amendement 17
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Amendement 18
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op groene 
doelstellingen en op risicopreventie en -
beheer 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.

_________________ _________________
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.

Or. ro

Amendement 19
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Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering 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, met name door versterkte 
natuurlijke koolstofputten.

_________________ _________________
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.

Or. en

Amendement 20
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

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

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren. 
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.

_________________ _________________
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.

Or. fr

Amendement 21
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 
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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.

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. 
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.

_________________ _________________
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.

Or. it

Amendement 22
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op groene 

(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 
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doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische 
en sociale kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

doelstellingen 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 meer circulaire 
economie tegen 2050 aan te pakken, 
waarbij de resterende broeikasgasemissies 
worden gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

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

Or. en

Amendement 23
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De EU-klimaatstrategie voor de 
lange termijn omvat scenario’s voor 
energie- en klimaatactie in de Unie 
waarbij de bosbouw in totaal 60 Mtoe tot 
65 Mtoe hout levert voor 
energiedoeleinden. Aangezien de Unie het 
gebruik van die eindige hulpbron voor 
energiedoeleinden al aanzienlijk 
overschrijdt, en miljoenen banen 
afhankelijk zijn van het gebruik van hout 
voor materialen, mag de JTF-steun in 
hoofdzaak niet worden gericht op de 
overgang van steenkool op houtachtige 
biomassa. De verbranding van rondhout 
moet tot een absoluut minimum worden 
beperkt en daar mogen geen Uniefondsen 
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voor worden bestemd.

Or. en

Amendement 24
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Een rechtvaardige transitie moet 
worden aangenomen en uitgevoerd in 
overeenstemming met het niet-
schadenbeginsel van de Europese Green 
Deal en mag de druk op de mondiale en 
Europese bossen niet vergroten. 
Investeringen mogen alleen in 
aanmerking komen wanneer bij een 
biomassaduurzaamheidsverslag en een 
haalbaarheidsonderzoek is bevestigd dat 
er bestaande biomassa-afvalstromen 
beschikbaar zijn om brandstof te leveren 
voor de capaciteit van een bepaalde 
installatie en dat er geen negatieve 
effecten zijn op de houtbewerkende 
materiaalsectoren, de biodiversiteit, de 
koolstofput in verband met het 
landgebruik, verandering van het 
landgebruik of de bosbouw.

Or. en

Amendement 25
Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 



AM\1204336NL.docx 11/162 PE650.653v01-00

NL

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

beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal en economisch 
effect op regio’s die sterk afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen — vooral 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie — 
of broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen. 
De begroting van de Unie speelt daarbij 
een belangrijke rol. Hoewel de lidstaten 
volledig autonoom kunnen beslissen over 
de verdeling van de nationale 
klimaatplannen, gebruiken sommige nog 
steeds een oneerlijk systeem op basis van 
gebieden zonder rekening te houden met 
de meest behoeftige sectoren of de meest 
getroffen gebieden.

Or. en

Amendement 26
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Op 12 december 2019 heeft de 
Europese Raad zijn goedkeuring gehecht 
aan de doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen maar 
op middellange termijn veel onzekerheid 
oplevert voor de werkgelegenheid en voor 
alle domeinen, in het bijzonder in de 
landbouw, starten de regio’s en de lidstaten 
hun transitie niet allemaal vanaf hetzelfde 
beginpunt en beschikken ze niet allemaal 
over dezelfde capaciteit om maatregelen te 
nemen. Sommige zijn verder gevorderd 
dan andere, met name de landen die hun 
toezeggingen in het kader van het Kyoto-
protocol zijn nagekomen en de 
doelstellingen ervan hebben gehaald 
(20 % energie uit hernieuwbare bronnen 
tegen 2020) door grote investeringen te 
doen, en die nu moeten bijdragen aan de 
transitie in de landen en regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen – 
vooral steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie – of broeikasgasintensieve 
industrieën. Een dergelijke situatie brengt 
niet alleen het risico mee dat de transitie in 
de Unie op het gebied van klimaatactie niet 
overal even snel verloopt, maar ook dat de 
verschillen tussen de regio’s en de 
oneerlijke concurrentie van landen die 
nog niet werken aan decarbonisatie 
toenemen, waardoor de doelstellingen van 
sociale, economische en territoriale cohesie 
in het gedrang komen.

Or. it

Amendement 27
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Voorstel voor een verordening
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Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 28
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Fredrick 
Federley

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om een resultaatgericht en efficiënt Fonds voor een rechtvaardige transitie tot stand te 
brengen, is het belangrijk de financiering te concentreren op acties waar de grootste 
resultaten mee kunnen worden geboekt. Daarom moet “turf” worden gedefinieerd als “turf 
voor energiedoeleinden”. Er is steeds meer behoefte aan duurzaam gebruik van turf in de 
circulaire economie, bijvoorbeeld als strooisel in de veeteelt en de landbouw, en in de 
tuinbouw.
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Amendement 29
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk 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. 
In dit verband moet de volgende begroting 
van de Unie deze transitie kunnen 
waarmaken, en het volgende MFK moet 
ons de middelen geven voor onze ambities 
door de toewijzing van het JTF mogelijk 
te maken zonder de bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie naar 
beneden bij te stellen.

Or. fr

Amendement 30
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk, wetenschappelijk onderbouwd en 
sociaal aanvaardbaar is voor iedereen. 
Daarom moeten zowel de Unie als de 
lidstaten vanaf het begin rekening houden 
met de economische, ecologische, sociale 
en werkelijke klimatologische gevolgen 
ervan en alle mogelijke instrumenten 
inzetten om negatieve gevolgen te 
verzachten. Die transitie moet in 
overeenstemming zijn met het niet-



PE650.653v01-00 16/162 AM\1204336NL.docx

NL

schadenbeginsel van de Europese Green 
Deal en moet no-regretoplossingen 
ondersteunen. De voorwaardelijkheid van 
steun uit de begroting van de Unie speelt 
daarbij een belangrijke rol.

Or. en

Amendement 31
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en maatschappelijk verantwoord is 
ten aanzien van alle betrokken 
belanghebbenden en deelnemers. 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 de 
te verwachten negatieve gevolgen te 
verzachten. De begroting van de Unie 
speelt daarbij een belangrijke rol.

Or. bg

Amendement 32
Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

Or. en

Amendement 33
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk 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, alsook de noodzaak de 
door de COVID-19-pandemie 
veroorzaakte gezondheidscrisis te boven te 
komen, en alle mogelijke instrumenten 
inzetten om negatieve gevolgen te 
verzachten. De begroting van de Unie 
speelt daarbij een belangrijke rol.

Or. ro

Amendement 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan en alle mogelijke 

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk, inclusief 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 
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instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

Or. en

Amendement 35
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Alternatieve 
energieopwekkingstechnologieën, zoals 
wind- en zonne-energie, concurreren qua 
kosten al met conventionele 
opwekkingstechnologieën en brengen 
geen brandstofkosten en variabele 
operationele en onderhoudskosten met 
zich mee. Cruciale factoren om deze 
technologieën op de lange duur 
concurrerend te houden, zijn het 
vermogen om met technische 
ontwikkelingen en hogere 
productievolumes de kapitaalkosten 
aanzienlijk te verlagen, en de geleidelijke 
nivellering van de energiekosten. Gezien 
de rol die deze technologieën kunnen 
spelen bij het scheppen van geschoolde 
banen en het versterken van de 
consumenten- en energiegemeenschappen 
is de steun hoofdzakelijk hierop gericht. 
Ook moeten de effecten op 
landbouwgrond worden geminimaliseerd.

Or. en

Amendement 36
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Het gebruik van de beperkte 
natuurlijke hulpbronnen moet 
toekomstbestendig, innovatief, 
wetenschappelijk onderbouwd en in 
overeenstemming met het beginsel van 
cascadering zijn. Aangezien de financiële 
middelen, ook in de nationale 
begrotingen, beperkt zijn, moeten ze 
worden gericht op de uitrol van 
technologieën die na de initiële 
opschaling kunnen werken zonder 
subsidie, om ervoor te zorgen dat deze 
middelen bijdragen aan de 
langetermijnambitie van de Unie.

Or. en

Amendement 37
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale 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. In dit opzicht hebben 
duurzaam bosbeheer en duurzame 
landbouw en de bijbehorende sectoren 
een belangrijke rol te vervullen in het 
toekomstige gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB).
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Or. pt

Amendement 38
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 39
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(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 
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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.

kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. De Unie moet regio’s en hun 
inwoners begeleiden en ondersteunen bij 
de transitie naar klimaatneutraliteit in de 
Unie door de begrotingsuitgaven van de 
Unie voor sociale, cohesie- en 
klimaatdoelstellingen op alle relevante 
niveaus samen te brengen.

Or. en

Amendement 40
Elena Lizzi, Francesca Donato, Marco Dreosto, Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

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

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

Or. fr

Amendement 42
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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, alternatieve middelen op 
lokaal niveau aan te wijzen en te benutten 
en de negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid te verzachten. De door 
het JTF gesteunde maatregelen moeten 
het fenomeen van ontvolking van regio’s 
tijdens de energietransitie tegengaan. Dit 
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beleidsdoelstellingen wordt vermeld. 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.

Or. ro

Amendement 43
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid te verzachten. 
Het moet bijdragen tot de instandhouding 
van het natuurlijk erfgoed en tot de 
voorkoming van milieuaantasting. 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.

Or. en
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Amendement 44
Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie, de 
duurzaamheid en de modernisering 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.

Or. en

Amendement 45
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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 
modernisering en de reconversie 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.

Or. en

Amendement 46
Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aangezien vaste fossiele 
brandstoffen over het algemeen worden 
gewonnen in plattelandsgebieden, moet 
bij de financiering van de diversificatie 
van de lokale economie voorrang worden 
verleend aan steun voor 
plattelandsontwikkeling en agro-
ecologische activiteiten, gelet op hun 
essentiële rol bij de bestrijding van 
klimaatverandering, de bescherming van 
het milieu en het behoud van de 
biodiversiteit.

Or. en
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Amendement 47
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Het JTF moet, samen met de uit 
het EFRO en het ESF+ overgedragen 
middelen, een belangrijke bijdrage leveren 
aan de noodzakelijke bestrijding van de 
sterke en plotselinge deflatie waar de 
Europese Unie mee te maken krijgt als 
gevolg van de COVID-19-pandemie, met 
bijzondere aandacht voor de zwaarst 
getroffen economische sectoren en 
regio's.

Or. it

Amendement 48
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

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

verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd 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 vaart 
zetten achter de transitie naar een 
klimaatneutrale, volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 
circulaire economie, zo vroeg mogelijk en 
uiterlijk tegen 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 50 % 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.

Or. en

Amendement 49
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 

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

klimaatacties en mag het op geen enkele 
wijze indruisen tegen de doelstellingen 
van de Uniewetgeving inzake klimaat, met 
name in de LULUCF-sector, en van de 
Uniewetgeving inzake milieubescherming, 
met name Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad (de 
kaderrichtlijn water) en de 
Richtlijnen 2009/147/EG en 92/43/EEG 
(de natuurrichtlijnen). 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.

Or. en

Amendement 50
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

klimaatdoelstellingen te halen.

Or. fr

Amendement 51
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties. 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.

Or. it

Motivering

Toegang tot het JTF moet niet gekoppeld zijn aan overdrachten van andere fondsen van de 
Europese Unie.

Amendement 52
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Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties. 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.

Or. bg

Amendement 53
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal en in Verordening 



AM\1204336NL.docx 31/162 PE650.653v01-00

NL

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.

(EU) .../... (de Europese klimaatwet) 
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.

Or. en

Amendement 54
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De transitie naar een 
klimaatneutrale en duurzame 
samenleving is een van de belangrijkste 
gemeenschappelijke doelstellingen van de 
Unie, en de gedeelde inspanningen van 
eenieder zijn essentieel om die doelstelling 
te verwezenlijken. De toegang tot het JTF 
moet als zodanig afhankelijk worden 
gesteld van de aanvaarding van een 
nationale doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit tegen 2050 en van de 
tussentijdse streefcijfers voor 2030.

Or. en

Amendement 55
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
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Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Met het oog op de in de Green 
Deal vastgestelde doelstellingen moet een 
overkoepelende strategische agenda voor 
Europese landbouwsectoren worden 
opgesteld, waarbij deze agenda 
decarbonisatie moet ondersteunen en op 
een brede en uitgebreide beoordeling van 
de Commissie van de effecten van de 
economische activiteit van de sectoren op 
de luchtvervuiling moet zijn gebaseerd.

Or. pt

Amendement 56
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Aangezien het JTF deel uitmaakt 
van de Europese Green Deal, mogen 
alleen JTF-middelen worden toegewezen 
indien een lidstaat zich verbindt aan de 
doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 
2050.

Or. en

Amendement 57
Anne Sander

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 

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
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cohesiebeleid aanvullen. cohesiebeleid aanvullen. In dit verband zal 
het volgende MFK ambitieus moeten zijn 
en het mogelijk moeten maken om de 
vastgestelde doelstellingen te halen. De 
JTF-toewijzing mag in geen geval ten 
koste gaan van andere fondsen die zijn 
gericht op andere essentiële instrumenten, 
zoals die van het GLB, die doelstellingen 
nastreven die niet mogen worden 
teruggeschroefd, zoals zelfvoorziening op 
voedselgebied en de bescherming van de 
Europese landbouw. 

Or. fr

Amendement 58
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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 geen vervanging vormen voor 
die investeringen.

Or. en

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 59
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Manolis Kefalogiannis

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen. De oprichting 
van het JTF mag niet leiden tot 
bezuinigingen in de fondsen die onder 
Verordening (EU) .../... [nieuwe GB-
verordening] vallen, noch tot 
overdrachten uit die fondsen.

Or. en

Amendement 60
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren. Niettemin moet rekening 
worden gehouden met de 
energiecapaciteit van de ultraperifere en 
plattelandsgebieden en minder 
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toegankelijke gebieden die momenteel niet 
op de algemene energie-infrastructuur 
zijn aangesloten.

Or. ro

Amendement 61
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is 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.

Or. fr

Amendement 62
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 

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

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. 
Vooral plattelandsgebieden waar de 
werkgelegenheid afhankelijk is van 
sectoren die betrekking hebben op fossiele 
brandstoffen zullen de sociale en 
milieueffecten ondervinden. Het JTF moet 
daarom alle lidstaten ten goede komen, 
maar de verdeling van de financiële 
middelen van het JTF moet de capaciteit 
van de lidstaten weerspiegelen om de 
nodige investeringen te financieren om de 
transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

Or. en

Amendement 63
Ivo Hristov

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 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 
mate van hun afhankelijkheid van 
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om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

dergelijke brandstoffen en 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten alsook de capaciteit van de 
lidstaten weerspiegelen om de nodige 
investeringen te financieren om de transitie 
naar klimaatneutraliteit te realiseren.

Or. bg

Amendement 64
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale, circulaire en 
hulpbronnenefficiënte economie is een 
uitdaging voor alle lidstaten. 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, die tot op heden 
vooral inzetten op houtachtige biomassa 
als hernieuwbare-energiebron en die zich 
moeten aanpassen vanwege de transitie 
naar klimaatneutraliteit en daartoe niet over 
de nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

Or. en

Amendement 65
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
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Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 66
Daniel Buda

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 

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten en er moet in het 
bijzonder rekening worden gehouden met 
hun herstel uit de door de COVID-19-
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of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

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

Or. ro

Amendement 67
Elena Lizzi, Marco Dreosto, Mara Bizzotto, Francesca Donato

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is 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 bij de verdeling van de 
financiële middelen moet rekening worden 
gehouden met het belonen van landen die 
door zich in de schulden te steken de 
Kyoto-doelstellingen hebben gehaald.
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Or. it

Amendement 68
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. bg

Amendement 69
Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren — zoals de energieproductie op 

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
prioriteren die mensen, gemeenschappen 
en lokale economieën ondersteunen en 
duurzaam zijn op middellange en lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten uiterlijk 
tegen 2050 bijdragen tot de transitie naar 
een klimaatneutrale en circulaire economie. 
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basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 
fossiele brandstoffen — moet de steun 
worden gekoppeld aan de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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. Voor landbouwsectoren 
en regio’s met een hoge 
broeikasgasemissie moet de steun worden 
gericht op bijstand aan landbouwers om 
hun activiteiten en inkomsten strategisch 
te heroriënteren en te diversifiëren en om 
het gebruik van duurzame praktijken te 
bevorderen, in aanvulling op de steun uit 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Wat de transformatie van sectoren met 
hoge emissies van broeikasgassen betreft, 
moet de steun nieuwe activiteiten 
bevorderen via het gebruik van nieuwe 
technologieën, nieuwe processen of 
producten die tot een aanzienlijke reductie 
van de emissies leiden — overeenkomstig 
de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 en 
het streven naar klimaatneutraliteit in de 
EU tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten die maximaal ten 
goede komen aan de gemeenschap en 
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 groene en duurzame banen 
versterken, de negatieve neveneffecten van 
de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie helpen verzachten en 
bijdragen tot de totstandkoming van een 
dergelijke economie uiterlijk tegen 2050.

_________________ _________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a 
prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy”, 
Communication from the Commission to 

13 Zie “Een schone planeet voor iedereen 
Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie”, mededeling 
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the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European 
Economic and Social Committee, the 
Committee of the Regions and the 
European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Europese Raad, de Raad, 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité, het Comité van de Regio’s en de 
Europese Investeringsbank – 
COM(2018) 773 final.

Or. en

Amendement 70
Michal Wiezik

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-

(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 en van de 
milieuwetgeving van de Unie, waarvan ze 
niet mogen afwijken, en ze mogen geen 
externe milieueffecten opleveren. 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. De omschakeling naar 
een werkwijze of technologie met een 
vergelijkbaar emissieniveau per 
gegenereerde energie-eenheid of met een 
terugverdientijd op hetzelfde 
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klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

koolstofniveau die te lang is met het oog 
op de Unie-ambitie voor 2050, komt niet 
in aanmerking voor een investering. 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 2050 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

Or. en

Amendement 71
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Voorstel voor een verordening
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Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren — zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 
fossiele brandstoffen — moet de steun 
worden gekoppeld aan de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
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 

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren — zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 
fossiele brandstoffen — moet de steun 
worden gekoppeld aan de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bovendien moet steun worden 
verleend voor de transitie naar 
innovatieve praktijken op het gebied van 
landgebruik en landbouw, teneinde bij te 
dragen aan een kleinere 
koolstofvoetafdruk van de landbouwsector 
in de Unie. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
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economie bijdragen. technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

Or. en

Amendement 72
Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren — zoals de energieproductie op 

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale 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. De gefinancierde 
projecten moeten bijdragen aan de 
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basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 
fossiele brandstoffen — moet de steun 
worden gekoppeld aan de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

verwezenlijking van de door de Unie 
nagestreefde ontwikkeling van een 
digitaal infrastructuurnetwerk en 
bevordering van groene en duurzame 
multimodale mobiliteit. Voor krimpende 
sectoren — zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 
fossiele brandstoffen — moet de steun 
worden gekoppeld aan de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

Or. en

Amendement 73
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren — zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 
fossiele brandstoffen — moet de steun 
worden gekoppeld aan de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 

(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, en moet volledig in 
overeenstemming zijn met alle 
doelstellingen van de Green Deal en de 
doelstelling van de Overeenkomst van 
Parijs van 2015 om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius 
boven het pre-industriële niveau. 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 
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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.

leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

Or. en

Amendement 74
Ivo Hristov

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 

(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 
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milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren — zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 
fossiele brandstoffen — moet de steun 
worden gekoppeld aan de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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 het terugschroeven van de 
activiteit en de overeenkomstige 
vermindering van de werkgelegenheid in 
die sectoren ten opzichte van andere 
sectoren. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

_________________ _________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a 
prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy”, 
Communication from the Commission to 
the European Parliament, the European 

13 Zie “Een schone planeet voor iedereen 
Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie”, mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
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Council, the Council, the European 
Economic and Social Committee, the 
Committee of the Regions and the 
European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

Parlement, de Europese Raad, de Raad, 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité, het Comité van de Regio’s en de 
Europese Investeringsbank – 
COM(2018) 773 final.

Or. bg

Amendement 75
Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de 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 een geleidelijke en definitieve 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 



AM\1204336NL.docx 51/162 PE650.653v01-00

NL

streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

het streven naar klimaatneutraliteit in de 
EU tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

Or. es

Amendement 76
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

(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 
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omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren – zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 
fossiele brandstoffen – moet de steun 
worden gekoppeld aan de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn. De gefinancierde projecten moeten 
bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie. 
Voor krimpende sectoren – zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf en olieschalie of de winning 
van deze vaste fossiele brandstoffen – moet 
de steun worden gekoppeld aan de 
geleidelijke beëindiging van de activiteit en 
de overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

_________________ _________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a 
prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy”, 
Communication from the Commission to 
the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European 
Economic and Social Committee, the 
Committee of the Regions and the 

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

Europese Investeringsbank – 
COM(2018) 773 final.

Or. it

Amendement 77
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren — zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 
fossiele brandstoffen — moet de steun 
worden gekoppeld aan de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 

(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 een 
evenwicht tussen 
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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.

werkgelegenheidsniveaus en milieu- en 
klimaatdoelstellingen behouden. 
Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar 
activiteiten ter bevordering van innovatie 
en onderzoek op het gebied van 
geavanceerde en duurzame technologieën, 
digitalisering en connectiviteit, op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen de 
negatieve neveneffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen.

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

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

Or. ro

Amendement 78
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De transitie kan een 
uitdaging zijn vanwege de soms 
uiteenlopende doelstellingen. Dat is soms 
het geval met hydro-energieprojecten die 
een negatief effect kunnen hebben op de 
ecologische staat van waterlichamen, de 
connectiviteit ervan, de visbestanden en 
zodoende op de lokale gemeenschappen 
en hun inkomen. Het JTF mag alleen no-
regret- en win-winoplossingen 
financieren vanuit het oogpunt van milieu 
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en klimaat. Die oplossingen moeten 
worden uiteengezet in de 
projectbeschrijving en moeten in 
voorkomend geval vallen binnen het 
bereik van een project.

Or. en

Amendement 79
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Om de klimaatverandering 
aan te pakken en een klimaatneutrale 
economie tot stand te brengen, moet het 
JTF de ontwikkeling van een sterke 
circulaire bio-economie steunen om 
duurzame landbouw 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.

Or. en

Amendement 80
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(11) Ter bescherming van de groepen 
personen die het meest waarschijnlijk 
steun nodig hebben om de klimaattransitie 
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alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
— om hen te helpen nieuwe arbeidskansen 
te benutten — maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

te volbrengen, moet het JTF niet alleen 
worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
met bijzondere aandacht voor de meest 
kwetsbare groepen zoals gedefinieerd in 
de [ESF+-verordening] — om hen te 
helpen nieuwe arbeidskansen te benutten 
en een genderevenwicht te realiseren in 
alle sectoren — maar moet het JTF ook 
voorzien in actief arbeidsmarkt- en 
vaardighedenbeleid voor toekomstgerichte 
sectoren en werkgelegenheid, degenen die 
getroffen zijn door de transitie bijstaan, 
alle categorieën werkzoekenden op 
gepersonaliseerde wijze bijstaan bij het 
zoeken naar werk en zorgen voor gelijke 
toegang voor alle groepen personen, 
zonder discriminatie, en voor hun actieve 
inclusie op de arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 81
Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
— om hen te helpen nieuwe arbeidskansen 
te benutten — maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten en zich aan te passen aan nieuwe 
beroepskwalificaties die geschikt zijn voor 
een circulaire, groene en digitale 
economie – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

Or. es
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Amendement 82
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
— om hen te helpen nieuwe arbeidskansen 
te benutten — maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
en hun begeleiding naar nieuwe 
werkgelegenheidsgebieden – om hen te 
helpen nieuwe arbeidskansen te benutten – 
maar werkzoekenden ook bijstaan bij het 
zoeken naar werk en hun actieve inclusie 
op de arbeidsmarkt bevorderen.

Or. ro

Amendement 83
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
— om hen te helpen nieuwe arbeidskansen 
te benutten — maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
— om hun te voorzien van de nodige 
kwalificaties om nieuwe en betere 
arbeidskansen te benutten — maar 
werkzoekenden ook bijstaan bij het zoeken 
naar werk en hun actieve inclusie op de 
arbeidsmarkt bevorderen.

Or. en

Amendement 84
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Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
— om hen te helpen nieuwe arbeidskansen 
te benutten — maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
— om hen te helpen nieuwe arbeidskansen 
te benutten — maar werkzoekenden ook 
bijstaan en begeleiden bij het zoeken naar 
werk en hun actieve inclusie op de 
arbeidsmarkt bevorderen.

Or. en

Amendement 85
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
— om hen te helpen nieuwe arbeidskansen 
te benutten — maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de direct en indirect 
getroffen werknemers – om hen te helpen 
nieuwe arbeidskansen te benutten – maar 
werkzoekenden ook bijstaan bij het zoeken 
naar werk en hun actieve inclusie op de 
arbeidsmarkt bevorderen.

Or. bg

Amendement 86
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De lidstaten en de 
Commissie moeten ervoor zorgen dat de 
uitvoering van de door het JTF 
gefinancierde prioriteiten bijdraagt aan 
de eerbiediging en bevordering van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 VWEU. 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, economische 
onafhankelijkheid van vrouwen, 
verhoging van het onderwijs- en 
vaardigheidsniveau en re-integratie in de 
samenleving en de arbeidsmarkt van 
vrouwelijke geweldsslachtoffers.

Or. en

Amendement 87
Clara Aguilera

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 

(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 
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het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken — door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen — en 
niet leiden tot of het gevolg zijn van 
relocatie. Investeringen in bestaande 
industriële installaties, met inbegrip van 
die welke onder het emissiehandelssysteem 
van de Unie vallen, moeten worden 
toegestaan als ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie tegen 
2050, aanzienlijk lager zijn dan de 
relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad14 en leiden tot de bescherming 
van een aanzienlijk aantal banen. 
Dergelijke investeringen moeten bijgevolg 
worden gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. Om de integriteit van de interne 
markt en het cohesiebeleid te beschermen, 
is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, lid 
3, onder a) en c), van het VWEU.

het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken – door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen – en niet 
leiden tot of het gevolg zijn van relocatie. 
Investeringen in bestaande industriële 
installaties, met inbegrip van die welke 
onder het emissiehandelssysteem van de 
Unie vallen, moeten worden toegestaan als 
ze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie tegen 2050, 
aanzienlijk lager zijn dan de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad14 en leiden 
tot de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen. Dergelijke investeringen 
moeten bijgevolg worden gerechtvaardigd 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, lid 
3, onder a) en c), van het VWEU; 
daarnaast moet vooral rekening worden 
gehouden met de gebieden of regio's die 
eerder met het decarbonisatieproces zijn 
begonnen en die volgens Europese 
benchmarks nog altijd te maken hebben 
met structurele problemen van 
werkloosheid of een lage 
levensstandaard. Deze uitzondering moet 
het mogelijk maken om steun toe te 
kennen ter bevordering van hun 
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economische ontwikkeling.
_________________ _________________
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).

Or. es

Amendement 88
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s 
die betrokken zijn bij activiteiten die als 
ecologisch duurzaam zijn aangemerkt bij 
Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening] en 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 alleen worden 
ondersteund indien ze rechtstreeks 
verband houden met de ontwikkeling van 
nieuwe activiteiten in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening] om zo het 
banenverlies als gevolg van de transitie te 
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dan de relevante benchmarks voor 
kosteloze toewijzing uit hoofde van 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad14 en leiden tot de 
bescherming van een aanzienlijk aantal 
banen. Dergelijke investeringen moeten 
bijgevolg worden gerechtvaardigd in het 
betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

beperken — door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen — en 
indien ze niet leiden tot of het gevolg zijn 
van relocatie. Investeringen in bestaande 
industriële installaties, met inbegrip van 
die welke onder het emissiehandelssysteem 
van de Unie vallen, moeten worden 
toegestaan als ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie tegen 
2050, aanzienlijk lager zijn dan de 
relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad14 en leiden tot de 
bescherming van een aanzienlijk aantal 
banen. Dergelijke investeringen moeten 
bijgevolg worden gerechtvaardigd in het 
betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

_________________ _________________
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).

Or. en

Amendement 89
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
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Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken — door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen — en 
niet leiden tot of het gevolg zijn van 
relocatie. Investeringen in bestaande 
industriële installaties, met inbegrip van 
die welke onder het emissiehandelssysteem 
van de Unie vallen, moeten worden 
toegestaan als ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie tegen 
2050, aanzienlijk lager zijn dan de 
relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad14 en leiden tot de bescherming 
van een aanzienlijk aantal banen. 
Dergelijke investeringen moeten bijgevolg 
worden gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. Om de integriteit van de interne 
markt en het cohesiebeleid te beschermen, 
is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken – door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen – en niet 
leiden tot of het gevolg zijn van relocatie. 
Investeringen in bestaande industriële 
installaties, met inbegrip van die welke 
onder het emissiehandelssysteem van de 
Unie vallen, moeten worden toegestaan als 
ze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie tegen 2050, 
aanzienlijk lager zijn dan de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad14 en leiden 
tot de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen. Dergelijke investeringen 
moeten bijgevolg worden gerechtvaardigd 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om eerlijke 
mededinging te garanderen en bijgevolg 
de goede werking van de interne markt en 
het cohesiebeleid, 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, 
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lid 3, onder a) en c), van het VWEU. 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).

Or. ro

Amendement 90
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

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 

(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. 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 
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relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad14 en leiden tot de 
bescherming van een aanzienlijk aantal 
banen. Dergelijke investeringen moeten 
bijgevolg worden gerechtvaardigd in het 
betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

2050, aanzienlijk lager zijn dan de 
relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad14 en leiden tot de 
bescherming van een aanzienlijk aantal 
banen. Dergelijke investeringen moeten 
bijgevolg worden gerechtvaardigd in het 
betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

_________________ _________________
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).

Or. en

Amendement 91
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 

(12) Om de economische diversificatie 
van bij de transitie betrokken gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
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investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken – door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen – en niet 
leiden tot of het gevolg zijn van relocatie. 
Investeringen in bestaande industriële 
installaties, met inbegrip van die welke 
onder het emissiehandelssysteem van de 
Unie vallen, moeten worden toegestaan als 
ze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie tegen 2050, 
aanzienlijk lager zijn dan de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad14 en leiden 
tot de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen. Dergelijke investeringen 
moeten bijgevolg worden gerechtvaardigd 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

investeringen 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 ten minste 499 banen te 
creëren of te beschermen – en niet leiden 
tot of het gevolg zijn van relocatie. 
Investeringen in bestaande industriële 
installaties, met inbegrip van die welke 
onder het emissiehandelssysteem van de 
Unie vallen, moeten worden toegestaan als 
ze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie tegen 2050, 
aanzienlijk lager zijn dan de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad14 en leiden 
tot de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen. Dergelijke investeringen 
moeten bijgevolg worden gerechtvaardigd 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

_________________ _________________
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 

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 
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van 25.10.2003, blz. 32). van 25.10.2003, blz. 32).

Or. it

Amendement 92
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken — door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen — en 
niet leiden tot of het gevolg zijn van 
relocatie. Investeringen in bestaande 
industriële installaties, met inbegrip van 
die welke onder het emissiehandelssysteem 
van de Unie vallen, moeten worden 
toegestaan als ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie tegen 
2050, aanzienlijk lager zijn dan de 
relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad14 en leiden tot de bescherming 
van een aanzienlijk aantal banen. 
Dergelijke investeringen moeten bijgevolg 
worden gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. Om de integriteit van de interne 
markt en het cohesiebeleid te beschermen, 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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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).

Or. bg

Amendement 93
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De door de Green Deal in 
gang gezette transitie moet iedereen ten 
goede komen en mag niet leiden tot 
grotere ongelijkheden. In het kader van 
het JTF dient rekening te worden 
gehouden met de inclusie van vrouwen, 
seizoensarbeiders en laaggeschoolde 
werknemers. Het moet eveneens een 
prioriteit zijn om rekening te houden met 
de plattelandsgebieden, aangezien deze 
gebieden vaak aanzienlijke economische 
moeilijkheden ondervinden en minder 
aantrekkelijk zijn, vooral voor jongeren.

Or. fr
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Amendement 94
Francesca Donato

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Er zijn inclusieve 
beleidsmaatregelen en strategieën nodig 
om toenemende ongelijkheden in een 
rechtvaardig transitieproces te 
voorkomen. Bevordering van de sociale 
cohesie moet een leidend beginsel zijn 
voor steun uit hoofde van het JTF, met 
bevordering van gendergelijkheid, het 
waarborgen van dynamische 
plattelandsgebieden, betere 
omstandigheden voor jonge en oudere 
werknemers en laaggeschoolde 
werknemers. 

Or. it

Amendement 95
Michaela Šojdrová, Michal Wiezik, Christine Schneider, Asim Ademov, Manolis 
Kefalogiannis, Dan-Ștefan Motreanu

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Er zijn inclusieve 
beleidsmaatregelen en strategieën nodig 
om toenemende ongelijkheden in een 
rechtvaardig transitieproces te 
voorkomen. De bevordering van de 
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 



PE650.653v01-00 70/162 AM\1204336NL.docx

NL

werknemers en laaggeschoolde 
werknemers, en de garantie dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten.

Or. en

Amendement 96
Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de transitie weg van de 
winning van vaste fossiele brandstoffen in 
plattelandsgebieden te versterken, moet 
het JTF ook steun verlenen aan 
landbouwers en kleine ondernemingen op 
het platteland.

Or. en

Amendement 97
Nicola Procaccini

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-

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

Or. it

Motivering

Toegang tot het JTF moet niet gekoppeld zijn aan overdrachten van andere fondsen van de 
Europese Unie.

Amendement 98
Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] moeten de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven. 
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Het JTF moet ook een aanvulling vormen 
op verschillende Uniefondsen, waaronder 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo), het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV), het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie (AMIF) en het 
Fonds voor interne veiligheid (ISF), 
teneinde bij te dragen aan een groenere 
landbouw en de transitieplannen voor een 
koolstofvrije economie te ondersteunen.

Or. en

Amendement 99
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 100
Michal Wiezik

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 — 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. Om te 
investeren in een no-regretoplossing 
komen voorstellen voor de ondersteuning 
van energiecentrales op houtachtige 
biomassa of voor de omvorming tot zo’n 
centrale alleen in aanmerking wanneer 
bij een haalbaarheidsonderzoek is 
bevestigd dat er voortdurend bestaande 
biomassa-afvalstromen en residuen 
beschikbaar zijn om brandstof te leveren 
voor de beoogde capaciteit, teneinde 
negatieve effecten op het landgebruik, de 
verandering van het landgebruik, de 
koolstofput van de bosbouw en de 
toelevering van de houtbewerkende 
materiaalsectoren te voorkomen. Daartoe 
moet de Commissie — op basis van het 
bestaande platform voor steenkoolregio’s 
in transitie — een platform voor een 
rechtvaardige transitie opzetten voor 
bilaterale en multilaterale uitwisselingen 
van ervaringen en beste praktijken in alle 
getroffen sectoren.
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Or. en

Amendement 101
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke en meetbare uitvoering van 
een transitieproces in een specifiek gebied 
om een klimaatneutrale economie tot stand 
te brengen. In dat verband moeten de 
begunstigde regio’s in de lidstaten — 
samen met de betrokken belanghebbenden, 
waaronder het maatschappelijk 
middenveld en de betreffende lokale 
gemeenschappen, en ondersteund door de 
Commissie — territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie opstellen waarin 
bijzonderheden over het transitieproces 
zijn opgenomen, met inbegrip van 
maatregelen om banen te scheppen en 
investeringen in de lokale sociale 
infrastructuur, en die ten minste het 
ambitieniveau hebben van hun nationale 
energie- en klimaatplannen, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN en de Europese pijler van sociale 
rechten. 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 onder alle betrokken actoren en 
sectoren. Het bestaande platform moet 
worden gebruikt om tijdens de 
planningsfase beste praktijken te 
verspreiden.

Or. en
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Amendement 102
Eugenia Rodríguez Palop

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, waaronder het 
maatschappelijk middenveld en de 
betreffende lokale gemeenschappen, 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.

Or. en

Amendement 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
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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.

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 met 
financiering van 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.

Or. fr

Amendement 104
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

(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 – 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 
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multilaterale uitwisselingen van ervaringen 
en beste praktijken in alle getroffen 
sectoren.

en beste praktijken in alle getroffen 
sectoren.

Or. it

Amendement 105
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de 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. De omschakeling naar een 
werkwijze of technologie met een 
vergelijkbaar emissieniveau per 
gegenereerde energie-eenheid of met een 
terugverdientijd die te lang is met het oog 
op de Unie-ambitie voor 2050, komt niet 
in aanmerking voor een investering. 
Alleen investeringen die met de 
transitieplannen stroken, mogen financiële 
steun van het JTF krijgen. De territoriale 
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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).

Or. en

Amendement 106
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen. Die 
gebieden moeten nauwkeurig worden 
gedefinieerd en overeenkomen met regio’s 
van NUTS-niveau 2 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 territoriale 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).
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het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

Or. it

Amendement 107
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden, en hierbij moeten de 
werkgelegenheidskansen in de getroffen 
gebieden worden behouden en bevorderd, 
zodat sociale uitsluiting kan worden 
voorkomen. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven 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+, 
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het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

Or. pt

Amendement 108
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden, alsook plannen om 
werknemers om te scholen en hun 
omschakeling naar andere vormen van 
werk te vergemakkelijken. 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 
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het geval).

Or. ro

Amendement 109
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de 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 ter goedkeuring aan de 
Commissie worden voorgelegd. 

Or. bg
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Amendement 110
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

Toegang tot het JTF moet niet gekoppeld zijn aan overdrachten van andere fondsen van de 
Europese Unie.
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Amendement 111
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 112
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Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De lidstaten moeten de 
vaststelling van strategieën van onderop 
bevorderen bij de opstelling en uitvoering 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie om ervoor te 
zorgen dat de desbetreffende overheden, 
economische en sociale partners uit alle 
sectoren en andere betrokkenen uit het 
maatschappelijk middenveld, waaronder 
uit de landbouw, actief participeren. Voor 
een effectief lokaal optreden moeten de 
belanghebbenden op het niveau van de 
betreffende gebieden voor zover haalbaar 
actief worden betrokken bij de opstelling 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie.

Or. en

Amendement 113
Emmanouil Fragkos

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 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. Het JTF moet financiële 
steun verlenen aan nationale 
inspanningen om de belangrijkste 
ongelijkheden weg te nemen en 
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onevenwichtigheden tussen de regio’s van 
de Unie te corrigeren, met bijzondere 
aandacht voor plattelandsgebieden, waar 
de sociale kloof blijft toenemen, voor 
gebieden waar een industriële transitie 
plaatsvindt met verschillen tussen 
landelijke en stedelijke gebieden, voor 
uiterst dunbevolkte regio’s met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
problemen en voor insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden die 
kampen met armoede en stagnatie.

Or. en

Amendement 114
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 ervoor te zorgen dat het fonds 
resultaatgerichter is, moet de Commissie 
— overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

Or. en

Amendement 115
Francesca Donato

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Er moet bijzondere 
aandacht worden geschonken en 
bijzondere steun worden verleend aan 
plattelandsgebieden en insulaire en 
afgelegen gebieden. Deze gebieden 
worden reeds geconfronteerd met nog 
grotere sociale en economische 
uitdagingen, zoals vergrijzing, emigratie 
van jongeren en algemene ontvolking, 
minder vaardigheden en minder digitale 
infrastructuur en connectiviteit, 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 
plattelandsgebieden die grenzen aan de 
aangewezen gebieden op te nemen als 
gebieden die in aanmerking komen voor 
de invoering van technologie en 
infrastructuur op het gebied van 
hernieuwbare energie.

Or. it

Amendement 116
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

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 en 
ultraperifere gebieden. Deze gebieden 
worden reeds geconfronteerd met nog 
grotere sociale en economische 
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uitdagingen, zoals emigratie en algemene 
ontvolking, minder vaardigheden en 
minder digitale infrastructuur en 
connectiviteit, die hun vermogen om op de 
uitdagingen van het transitieproces te 
reageren, verder beperken. Deze gebieden 
kunnen ook een belangrijke rol spelen 
voor de capaciteit om investeringen in 
hernieuwbare energie aan te trekken en 
tegelijkertijd de landbouwgrond te 
beschermen.

Or. it

Amendement 117
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) De doelstellingen van deze 
verordening — namelijk steun verlenen 
aan gebieden die een economische en 
sociale transformatie ondergaan bij de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de achterstand van de minst 
begunstigde gebieden, alsook de beperking 
van de financiële middelen van de lidstaten 
en gebieden, en anderzijds de noodzaak 
van een coherent uitvoeringskader dat 
verschillende fondsen van de Unie onder 
gedeeld beheer bestrijkt.
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om deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. fr

Amendement 118
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) De doelstellingen van deze 
verordening – namelijk steun verlenen aan 
gebieden die een economische en sociale 
transformatie ondergaan bij de transitie 
naar een klimaatneutrale economie – 
kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn 
enerzijds de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
gebieden en de achterstand van de minst 
begunstigde gebieden, alsook de beperking 
van de financiële middelen van de lidstaten 
en gebieden, en anderzijds de noodzaak 
van een coherent uitvoeringskader dat 
verschillende fondsen van de Unie onder 
gedeeld beheer bestrijkt.

Or. it

Amendement 119
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Voorstel voor een verordening
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Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Overeenkomstig de 
verbintenis in het kader van de Green 
Deal dat alle beleidsmaatregelen van de 
Unie moeten bijdragen tot het behoud en 
het herstel van de natuurlijke 
hulpbronnen van Europa, is in deze 
verordening een exclusieve lijst van niet-
subsidiabele acties opgenomen.

Or. en

Amendement 120
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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 groepen mensen en 
gebieden die aanvullende steun nodig 
hebben bij de transitie naar een volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 
klimaatneutrale economie van de Unie 
tegen uiterlijk 2050, en om uitdagingen 
om te zetten in mogelijkheden, met name 
in termen van de creatie van nieuwe, 
fatsoenlijke en duurzame groene banen 
en de bij- en omscholing van werknemers, 
onderwijs en opleiding, en om een nieuw 
economisch model te bevorderen dat 
werkt binnen de grenzen van de beperkte 
natuurlijke hulpbronnen op aarde.

Or. en
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Amendement 121
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just 
Transition Fund, “JTF”) opgericht om 
steun te verlenen aan gebieden die met 
ernstige sociaaleconomische uitdagingen 
worden geconfronteerd als gevolg van het 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie van de Unie tegen 2050, op een 
wijze die geen afbreuk doet aan de 
milieudoelstellingen en die eindige 
natuurlijke hulpbronnen in stand houdt.

Or. en

Amendement 122
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just 
Transition Fund, “JTF”) opgericht om 
steun te verlenen aan gebieden op weg naar 
een klimaatneutrale economie van de Unie 
tegen 2050.

Or. it

Amendement 123
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 124
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 125
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

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

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

Or. en

Amendement 126
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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, economische en milieueffecten van 
de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie aan te pakken”.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om te verduidelijken dat alle spelers en entiteiten in de 
voedselvoorzieningsketen een rol moeten spelen in het halen van de doelstellingen van de 
rechtvaardige transitie.

Amendement 127
Mairead McGuinness

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

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

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

Or. en

Amendement 128
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 129
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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, en eerbiedigt en 
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ondersteunt de overkoepelende 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal, en met name de Uniebrede 
doelstelling van 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.

Or. en

Amendement 130
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 131
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
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. Het bedrag 
van het JTF betreft aanvullende 
middelen, deze toekenning mag in geen 
geval ten koste gaan van de aan andere 
MFK-sectoren toegekende middelen.

Or. fr

Amendement 132
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 133
Francesca Donato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen een 
aanvullende som van 7,5 miljard EUR in 
prijzen van 2018. De JTF-financiering 
gaat niet ten koste van de middelen die 
zijn toegewezen aan andere MFK-
sectoren.

Or. it

Amendement 134
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
7,5 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.

Or. en



AM\1204336NL.docx 97/162 PE650.653v01-00

NL

Amendement 135
Emmanouil Fragkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De oprichting van het JTF gaat niet ten 
koste van andere rubrieken, met name het 
structuurbeleid van de Unie (het 
cohesiebeleid en het GLB).

Or. en

Amendement 136
Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 137
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3 bis. Er mogen alleen JTF-middelen 
worden toegewezen indien een lidstaat 
zich verbindt aan de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050.

Or. en

Amendement 138
Nicola Procaccini

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

Or. it

Motivering

Toegang tot het JTF moet niet gekoppeld zijn aan overdrachten van andere fondsen van de 
Europese Unie.

Amendement 139
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

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 
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toegewezen of uit andere middelen worden 
verstrekt, geen aanvullende steun uit het 
EFRO of het ESF+.

toegewezen of uit andere middelen worden 
verstrekt, geen aanvullende steun uit het 
EFRO of het ESF+, of uit andere 
financieringsprogramma's van de 
Europese Unie.

Or. it

Amendement 140
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. In afwijking van artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] 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 steun uit het EFRO of het 
ESF+.

Or. bg

Amendement 141
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die rechtstreeks met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke doelstelling 
van het JTF verband houden en tot de 
uitvoering van de overeenkomstig artikel 7 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie bijdragen. De door 
het JTF ondersteunde activiteiten moeten 
een aanvulling zijn op, en geen 
vervanging van, de maatregelen die in 



PE650.653v01-00 100/162 AM\1204336NL.docx

NL

hetzelfde gebied reeds kunnen worden 
gesteund in het kader van het ESF+ en 
het EFRO.

Or. fr

Amendement 142
Bronis Ropė

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 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.

Or. en

Motivering

De werkelijke noden en uitdagingen van de te financieren meest getroffen gebieden worden 
pas na een alomvattende analyse duidelijk. Daarom is het belangrijk dat de activiteitenlijst 
niet-uitputtend is.

Amendement 143
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger 
Christensen

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 

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 
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rechtvaardige transitie bijdragen. transitie bijdragen.

Or. en

Amendement 144
Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De specifieke doelstellingen van 
het JTF overlappen niet met die van 
andere Uniefondsen. De oprichting van 
de JTF, waarin de doelstellingen van de 
bestaande fondsen zijn verwerkt, mag 
geen administratieve en procedurele 
verwarring veroorzaken of fragmentatie 
creëren.

Or. en

Amendement 145
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 
economische diversificatie en reconversie; 
de vestiging of het behoud van 
landbouwbedrijven, in het bijzonder in het 
geval van plattelands-, berg- en 
ultraperifere gebieden;

Or. fr

Amendement 146
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Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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 zich richten op 
activiteiten die als ecologisch duurzaam 
zijn aangemerkt bij Verordening (EU) 
2020/... [taxonomieverordening];

Or. en

Amendement 147
Eugenia Rodríguez Palop

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 148
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 

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

Or. en

Amendement 149
Daniel Buda

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

Or. ro

Amendement 150
Eugenia Rodríguez Palop

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven die relevant zijn voor de 
transitie naar duurzame ontwikkeling, 
onder meer via bedrijfsincubatoren en 
adviesdiensten;

Or. en

Amendement 151
Daniel Buda

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

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

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

Or. ro

Amendement 152
Mairead McGuinness

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 153
Simone Schmiedtbauer

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 en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën, ook in gebieden die 
grenzen aan de betrokken gebieden, 
wanneer dat naar behoren wordt 
gemotiveerd;

Or. de
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Amendement 154
Emmanouil Fragkos

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 en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën, en het verbeteren van de 
toegang tot deze technologieën en het 
gebruik en de kwaliteit ervan;

Or. en

Amendement 155
Daniel Buda

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 en de bevordering van de 
overdracht van en gemakkelijkere toegang 
tot technologieën;

Or. ro

Amendement 156
Eugenia Rodríguez Palop

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 157
Emmanouil Fragkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) investeringen in onderzoek en 
innovatie om Europese 
energieonafhankelijkheid te bevorderen;

Or. en

Amendement 158
Francesca Donato

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 wegen 
en spoorwegen waar die ontbreken, voor 
de watervoorziening waar die verouderd, 
inefficiënt of ontoereikend zijn om 
waterverspilling te voorkomen, voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, in voldoende gemotiveerde 
gevallen ook in gebieden die aan de 
aangewezen gebieden grenzen;

Or. it

Amendement 159
Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
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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, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie, inclusief de invoering 
van milieuvriendelijke 
openbaarvervoermiddelen, en 
hernieuwbare energie;

Or. es

Amendement 160
Manolis Kefalogiannis

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, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
waaronder het inzetten van 
milieuvriendelijke vervoermiddelen, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie;

Or. en

Amendement 161
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 

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

vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, met een positieve koolstofbalans 
op de korte termijn, of een combinatie 
daarvan;

Or. en

Motivering

De terugverdientijd van de koolstofschuld voor wind- en zonne-energie bedraagt bijvoorbeeld 
enkele maanden tot een paar jaar (Marimuthu en Kirubakaran, 2013), afgezet tegen jaren tot 
decennia (of zelfs eeuwen) voor bosbio-energie. Daarom zijn niet alle soorten hernieuwbare 
energie relevant voor de Green Deal, en mogen niet alle soorten in aanmerking komen voor 
JTF-steun – alleen de soorten die resultaat opleveren binnen het gestelde tijdskader.

Amendement 162
Mairead McGuinness

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, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie, schoon vervoer, 
hernieuwbare energie en 
precisielandbouw;

Or. en

Amendement 163
Bronis Ropė

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 

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

openbaar vervoer, in de vermindering van 
broeikasgasemissies, energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie;

Or. en

Motivering

Schoon openbaar vervoer is een 100 % klimaatvriendelijke investering overeenkomstig 
bijlage I bij het MFK 2021-2027 en zal aanzienlijk bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatvriendelijke lokale economie. De financiering van schoon openbaar vervoer kan een 
zeer nuttige bijdrage leveren aan het bevorderen van lokale klimaatvriendelijke mobiliteit van 
werknemers. Dergelijke financiering kan ook helpen om de kansen op een baan te vergroten 
of om deel te nemen aan om- en bijscholingsactiviteiten.

Amendement 164
Eugenia Rodríguez Palop

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, veilige en betaalbare 
energie, in de vermindering van 
broeikasgasemissies, energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 165
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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, 

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

energie-efficiëntie, hernieuwbare energie 
en bio-energie;

Or. en

Amendement 166
Anne Sander

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;

Schrappen

Or. fr

Amendement 167
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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; in het bijzonder 
voor de uitrol van een stabiel en goed 
functionerend digitaal netwerk in de 
plattelands-, berg- en ultraperifere 
gebieden;

Or. fr

Amendement 168
Manolis Kefalogiannis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit, met name voor de 
invoering van breedband in 
plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden en van digitale en 
precisielandbouw;

Or. en

Amendement 169
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

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 breedband in 
plattelandsgebieden en geïsoleerde en 
ultraperifere gebieden;

Or. it

Amendement 170
Emmanouil Fragkos

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, waarbij de 
voordelen van digitalisering worden benut 
voor burgers, bedrijven, openbare 
diensten en overheden;

Or. en

Amendement 171
Francesca Donato
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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 breedband in 
plattelandsgebieden en insulaire en 
afgelegen gebieden;

Or. it

Amendement 172
Emmanouil Fragkos

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 breedband in afgelegen en 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 173
Mairead McGuinness

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit, met name in snelle 
breedbandverbindingen in 
plattelandsgebieden;

Or. en
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Amendement 174
Daniel Buda

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, 
digitale connectiviteit en infrastructuur 
voor snel internet;

Or. ro

Amendement 175
Clara Aguilera

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, inclusief 
precisielandbouw;

Or. es

Amendement 176
Álvaro Amaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit, waaronder in de 
landbouwsector;

Or. pt

Amendement 177
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Emmanouil Fragkos

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 om de stedelijke 
omgeving te verbeteren, steden te 
revitaliseren, brownfields te regenereren 
en te decontamineren en de lucht-, water-, 
bodem-, geluids- en lichtvervuiling en de 
hoeveelheid afval te verminderen;

Or. en

Amendement 178
Eugenia Rodríguez Palop

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 
voorrang wordt verleend aan projecten 
met betrekking tot duurzame, agro-
ecologische land- en bosbouwactiviteiten;

Or. en

Amendement 179
Michal Wiezik

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 

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
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herbestemmingsprojecten; herbestemmingsprojecten, waarbij de 
regeneratie van een site geen voorwaarde 
was voor de verlening van een vergunning 
aan de exploitant in het geval van 
mijnbouw;

Or. en

Amendement 180
Álvaro Amaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten, met name in de 
context van hun hergebruik voor 
herbebossing of voedselproductie;

Or. pt

Amendement 181
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 182
Manolis Kefalogiannis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 183
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) investeringen in groene 
infrastructuur, de vermindering van 
vervuiling, de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;

Or. ro

Amendement 184
Mairead McGuinness

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 
instandhoudings- en 
herbestemmingsprojecten;

Or. en
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Amendement 185
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) investeringen in innovatieve 
praktijken op het gebied van landgebruik 
en landbouw die bijdragen tot een 
kleinere koolstofvoetafdruk van de 
landbouwsector in de Unie;

Or. en

Amendement 186
Emmanouil Fragkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) investeringen in onderzoek en 
innovatie om de biodiversiteit en groene 
infrastructuur in de stedelijke en 
plattelandsomgeving te versterken;

Or. en

Amendement 187
Daniel Buda

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, onder meer door 
het voorkomen en verminderen van afval, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
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hergebruik, herstel en recycling; hergebruik, herstel en recycling, en in de 
voedselvoorzieningsketen van de 
betrokken gebieden;

Or. ro

Amendement 188
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 189
Michal Wiezik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 190
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) investeringen in innovatieve 
projecten waarbij praktijken worden 
ontwikkeld om de koolstofneutraliteit in 
de landbouw te bevorderen;

Or. en

Amendement 191
Eugenia Rodríguez Palop

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 
in het kader van de groene transitie, 
onder meer op het gebied van agro-
ecologie;

Or. en

Amendement 192
Ivo Hristov

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 direct of 
indirect getroffen werknemers;

Or. bg

Amendement 193
Manolis Kefalogiannis
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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;

Or. en

Amendement 194
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) ontwikkeling van de nodige sociale 
infrastructuur ter ondersteuning van de 
terugkeer op de arbeidsmarkt middels 
sociale inclusie, onderwijs en opleiding en 
programma’s voor actief ouder worden;

Or. ro

Amendement 195
Francesca Donato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) investeringen in projecten ter 
bestrijding van energiearmoede en voor 
de productie van energie uit afvalstoffen;

Or. it

Amendement 196
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) investeringen in de circulaire bio-
economie;

Or. en

Amendement 197
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) adequate bescherming van 
essentiële werknemers in door de crisis 
getroffen economische sectoren;

Or. ro

Amendement 198
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 199
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden, waarbij wordt gezorgd 
voor gelijke toegang en waarbij 
gendergelijkheid wordt gepromoot en 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 200
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van werkzoekenden 
en programma’s voor re-integratie op 
nieuwe werkgelegenheidsgebieden;

Or. ro

Amendement 201
Clara Aguilera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden, met bijzondere aandacht 
voor vrouwen en jongeren;

Or. es

Amendement 202
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Mairead McGuinness

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

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

Or. en

Amendement 203
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) investeringen om de ontvolking 
van door de transitie getroffen regio’s en 
van plattelandsgebieden te helpen 
verminderen;

Or. ro

Amendement 204
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) het opzetten en ontwikkelen van 
sociale diensten van algemeen belang;

Or. en

Amendement 205
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Mairead McGuinness

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.

Or. en

Amendement 206
Emmanouil Fragkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) overheidsinterventies in de markt 
in geval van moeilijke 
marktomstandigheden voor het gebruik 
van schone energie, met name in 
dunbevolkte plattelandsgebieden die niet 
zo aantrekkelijk zijn voor commerciële 
plannen en particuliere investeringen;

Or. en

Amendement 207
Bronis Ropė

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) overige noodzakelijke activiteiten 
die worden genoemd in de door de 
Commissie goedgekeurde territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
als bedoeld in artikel 7.

Or. en
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Motivering

Gerichtere, meer op maat gesneden activiteiten passen beter bij de insteek van het JTF. Het is 
redelijk om uit te gaan van de overige noodzakelijke activiteiten die worden genoemd in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie, aangezien de Commissie bij de 
goedkeuring van het programma rekening zal houden met een beoordeling van de 
uitdagingen die de transitie met zich meebrengt voor de zwaarst getroffen gebieden.

Amendement 208
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) capaciteitsopbouw voor het 
verzamelen, harmoniseren en verspreiden 
van gegevens over arbeid.

Or. en

Amendement 209
Eugenia Rodríguez Palop

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 

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 
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transitie. transitie, duurzaam zijn en de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
niet vergroten of in stand houden, en niet 
leiden tot niet-duurzaam gebruik van 
biomassa of tot het gebruik van 
voedselgewassen voor de opwekking van 
energie.

Or. en

Amendement 210
Emmanouil Fragkos

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, 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, in het bijzonder voor insulaire, 
plattelands- en kustgebieden, om de 
plattelandsbevolking te helpen toegang te 
krijgen tot waardevolle banen.

Or. en

Amendement 211
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
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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 vervat 
in de artikelen 107 en 108 VWEU, steun 
verlenen voor productieve investeringen in 
andere ondernemingen dan kmo’s, op 
voorwaarde dat dergelijke investeringen 
zijn goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Or. en

Amendement 212
Michal Wiezik

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 

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 
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het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. De omvorming van 
kolencentrales tot biomassacentrales komt 
niet in aanmerking voor dergelijke 
investeringen.

Or. en

Motivering

Wanneer een installatie geen kmo is, kan dat betekenen dat die installatie een grote capaciteit 
heeft en veel brandstof verbruikt. Daarvoor moet mogelijk nieuw materiaal worden verbrand, 
en dat is niet duurzaam met het oog op circulariteit en cascadering. Daarom wordt deze 
waarborg ingebouwd.

Amendement 213
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het algemeen kan het JTF het mogelijk 
maken alle nationale initiatieven te 
financieren die onderdeel zijn van het 
territoriaal transitieplan en die zijn 
bedoeld om de ontwikkeling van de 
gebieden die met moeilijkheden kampen, 
te bevorderen.

Or. fr

Amendement 214
Eugenia Rodríguez Palop

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JTF kan ook op landbouwers en 
kleine plattelandsbedrijven gerichte 
investeringen steunen gericht op 
duurzame landbouw- en 
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bosbouwactiviteiten.

Or. en

Amendement 215
Michal Wiezik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 216
Ivo Hristov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. bg

Amendement 217
Emmanouil Fragkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De JTF garandeert 
inkomensstabiliteit door de 
sociaaleconomische integratie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
achtergestelde groepen te vergroten, met 
inbegrip van personen die in geïsoleerde 
plattelandsgebieden werken, zoals 
landbouwers en vissers.

Or. en

Amendement 218
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Uitsluiting van het toepassingsgebied van 

de steun
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Het JTF verleent geen steun aan:
a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;
b) de productie, de verwerking en de afzet 
van tabak en tabaksproducten;
c) ondernemingen in moeilijkheden, zoals 
gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/201416;
d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, 
de opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen;
e) investeringen in 
breedbandinfrastructuur in gebieden met 
ten minste twee breedbandnetwerken van 
een gelijkwaardige categorie.
_________________
16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, 
blz. 1).

Or. fr

Amendement 219
Ivo Hristov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales die nog niet van start is 
gegaan;

Or. bg

Amendement 220
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Michal Wiezik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de omvorming van kolencentrales 
tot biomassacentrales;

Or. en

Amendement 221
Michal Wiezik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) de bouw van op biomassa 
werkende energiecentrales;

Or. en

Amendement 222
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) de bouw van een 
waterkrachtcentrale, tenzij een dergelijke 
installatie overeenkomstig een 
beoordeling uit hoofde van artikel 4, lid 7, 
van Richtlijn 2000/60/EG (kaderrichtlijn 
water) en artikel 6, leden 3 en 4, van 
Richtlijn 92/43/EEG (de habitatrichtlijn) 
geen negatief effect heeft op het gebied, of 
tenzij de bouw van de waterkrachtcentrale 
is gepland in een actie- of herstelplan 
voor een beschermde aquatische soort of 
niet in strijd is met een dergelijk plan;
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Or. en

Amendement 223
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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;

Schrappen

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

Or. it

Amendement 224
Emmanouil Fragkos

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;

Schrappen

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

Amendement 225
Manolis Kefalogiannis

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;

Schrappen

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

Or. en

Amendement 226
Daniel Buda

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, 
uitgezonderd ondernemingen die 
duurzame investeringen, nieuwe 
technologieën en nieuwe infrastructuur 
realiseren die kunnen helpen emissies te 
verminderen en energie-efficiëntie te 
verhogen en/of meer energie uit 
hernieuwbare bronnen op te wekken;

_________________ _________________
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).

Or. ro

Amendement 227
Manolis Kefalogiannis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 228
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen, uitgezonderd:
i) investeringen ter vervanging van 
bestaande verwarmingsinstallaties door 
op gas werkende verwarmingsinstallaties;
ii) investeringen in transport en distributie 
van aardgas ter vervanging van steenkool;
iii) investeringen in schone auto’s zoals 
beschreven in Richtlijn 2009/33/EG van 
het Europees Parlement en de Raad1 bis;
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_________________
1 bis Richtlijn 2009/33/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 inzake de bevordering van 
schone en energiezuinige wegvoertuigen 
(PB L 120 van 15.5.2009, blz. 5).

Or. ro

Amendement 229
Emmanouil Fragkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen, of afvalverbranding, tenzij 
deze de energieonafhankelijkheid van 
Europa versnellen en de energie-
efficiëntie van koolstofarme 
hoogrenderende warmte-
krachtkoppelingscentrales en efficiënte 
stadsverwarmingssystemen verbeteren;

Or. en

Amendement 230
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen die direct of indirect 
betrekking hebben op de productie, de 
verwerking, de distributie, de opslag of de 
verbranding van fossiele brandstoffen of 
van andere brandstoffen waarvan de 
positieve nettoklimaateffecten 
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onvoldoende en niet wetenschappelijk zijn 
aangetoond op het moment van indiening 
van de financieringsaanvraag;

Or. en

Amendement 231
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 232
Manolis Kefalogiannis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 233
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1, onder a bis) en 
a ter), kan het project voor steun in 
overweging worden genomen indien aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan:
a) bij een haalbaarheidsonderzoek en de 
milieueffectbeoordeling voor de 
voorgestelde investering is bevestigd dat er 
voortdurend bestaande afvalstromen 
beschikbaar zijn om te voorzien in de 
beoogde capaciteit;
b) de lidstaat heeft de beschikbaarheid 
van biomassa-afval en -residuen vermeld 
in zijn nationaal energie- en klimaatplan 
en in zijn bijdrage voor het EU-verslag 
inzake duurzame bio-energie;
c) de terugverdientijd van de brandstof op 
hetzelfde koolstofniveau bedraagt 
ongeveer tien jaar; en
d) er bestaat niet reeds een installatie op 
NUTS 2-niveau die werkt op hetzelfde 
type biomassa dat door de betreffende 
installatie wordt voorgesteld.

Or. en

Motivering

De terugverdientijd op hetzelfde koolstofniveau is de tijd die nodig is voordat de hergroei het 
geoogste hout en de misgelopen groei compenseert in termen van koolstof. De 
terugverdientijd op hetzelfde koolstofniveau voor bosbiomassa bedraagt ongeveer tien jaar 
wanneer residuen worden gebruikt. Het gebruikte type bosbiomassa is van wezenlijk belang 
voor de netto-effecten van bosgebaseerde energie uit biomassa op het koolstofevenwicht.

Amendement 234
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt voor de duur van het 
programma geen Uniefinanciering 
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verstrekt voor activiteiten in verband met 
de planning van nieuwe winning van 
fossiele brandstoffen of turf, waaronder 
de heropening van tijdelijk buiten werking 
gestelde winningsinstallaties in de 
NUTS 2-regio waar het gebied onder valt.

Or. en

Amendement 235
Michal Wiezik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt geen steun verleend aan 
projecten die werken op de verbranding 
van nieuw materiaal, in overeenstemming 
met het beginsel van cascadering, of 
waarvoor het tegendeel niet wordt 
aangetoond in het haalbaarheidsverslag 
en in een effectbeoordeling.

Or. en

Motivering

Het JTF mag niet leiden tot een proliferatie van energiecentrales die werken op biomassa uit 
bestaande ecosystemen. Voor bepaalde soorten bossen duurt het honderden jaren voordat de 
hergroei het geoogste hout en de misgelopen groei compenseert in termen van koolstof 
(EASAC, 2017). Een tijdspanne van honderden jaren is niet werkbaar.

Amendement 236
Anne Sander

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 

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

van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De tijdschema’s 
voor de goedkeuring van de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
en van de EFRO- en ESF+-programma’s 
zijn niet noodzakelijkerwijze dezelfde. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma.

Or. fr

Amendement 237
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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.

Schrappen

Or. fr

Amendement 238
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

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

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

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

Or. en

Amendement 239
Bronis Ropė

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 territoriaal plan 
voor een rechtvaardige transitie alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden naar behoren is gemotiveerd en 
consistent is met het nationale energie- en 
klimaatplan van de betreffende lidstaat.

Or. en

Amendement 240
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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

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

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de sterkst 
bij het transitieproces betrokken 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.

Or. it

Amendement 241
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten.

Or. it

Motivering

Toegang tot het JTF moet niet gekoppeld zijn aan overdrachten van andere fondsen van de 
Europese Unie.

Amendement 242
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Manolis Kefalogiannis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten.

Or. en

Amendement 243
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. bg
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Amendement 244
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 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 2 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 2”) of delen 
daarvan.

_________________ _________________
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).

Or. it

Amendement 245
Daniel Buda
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden, waaronder 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. 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. Aangrenzende 
gebieden kunnen ook hierin worden 
opgenomen, en met name 
plattelandsgebieden die indirect vanuit 
economisch en sociaal perspectief door 
structurele veranderingen in gebieden in 
transitie zijn getroffen.

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

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

Or. ro

Amendement 246
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Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

_________________ _________________
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).

Or. es

Amendement 247
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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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 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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Amendement 248
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. bg

Amendement 249
Mairead McGuinness

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 

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken lokale 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 
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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.

niveau 3 van de bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad, gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 868/201417 van de Commissie, 
vastgestelde gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (“regio’s van NUTS-
niveau 3”) of delen daarvan. Het betreft 
gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische en sociale effecten 
van de transitie, met name wat betreft het 
verwachte banenverlies bij de productie en 
het gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

_________________ _________________
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).

Or. en

Amendement 250
Bronis Ropė

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 

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 (EU) 2016/2066 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
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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.

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.

_________________ _________________
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 (EU) 2016/2066 van de 
Commissie van 21 november 2016 tot 
wijziging van de bijlagen bij Verordening 
(EG) nr. 1059/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS).

Or. en

Amendement 251
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

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 (EU) 2016/2066 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
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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.

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.

_________________ _________________
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 (EU) 2016/2066 van de 
Commissie van 21 november 2016 tot 
wijziging van de bijlagen bij Verordening 
(EG) nr. 1059/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS) (PB L 322 van 
29.11.2016, blz. 1).

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor een achterhaalde regionale NUTS-nomenclatuur te gebruiken. De 
verwijzing moet worden gecorrigeerd naar Verordening (EU) 2016/2066 van de Commissie.

Amendement 252
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie uiterlijk 
tegen 2050, met inbegrip van een 
duidelijke datum voor de uitfasering van 
alle fossiele brandstoffen en een datum 
vóór 2030 voor de uitfasering van 
steenkool, en een precies tijdschema met 
mijlpalen voor belangrijke stappen in het 
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transitieproces tegen 2030 die consistent 
zijn met de meest recente versie van het 
nationale energie- en klimaatplan 
(“NECP”);

Or. en

Amendement 253
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, 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”). Het nationale 
transitieproces wordt afgestemd op de 
doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 
2050 en de tussentijdse streefcijfers voor 
2030;

Or. en

Amendement 254
Eugenia Rodríguez Palop

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) wanneer het betrekking heeft op 
landbouwactiviteiten, een beschrijving 
van het transitieproces en een tijdschema 
om de broeikasgasemissies van de 
landbouw te verminderen, in 
overeenstemming met de NECP’s en de 
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strategische GLB-plannen. De 
beschrijving gaat met name in op de 
strategische acties die nodig zijn om de 
effecten van de transitie op het inkomen 
van landbouwers die hun praktijken 
ingrijpend wijzigen om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen en de 
koolstofvastlegging op lange termijn 
aanzienlijk te vergroten, te minimaliseren;

Or. en

Amendement 255
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) van dit lid bedoelde 
transitieproces worden getroffen en door 
het JTF moeten worden ondersteund 
overeenkomstig lid 1, waaronder een 
motivering voor aangrenzende gebieden, 
inclusief plattelandsgebieden, die vanuit 
economisch en sociaal perspectief door 
structurele veranderingen in gebieden in 
transitie zijn getroffen;

Or. ro

Amendement 256
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 

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

betrokken en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1;

Or. it

Amendement 257
Eugenia Rodríguez Palop

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie van energie- en 
koolstofintensieve sectoren en landbouw 
om klimaatneutraliteit te bereiken volgens 
de doelstelling om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius 
boven het pre-industriële niveau, waarbij 
wordt afgestapt van het gebruik van 
fossiele brandstoffen en 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden worden stopgezet;

Or. en

Amendement 258
Eugenia Rodríguez Palop

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 259
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 260
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Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
– waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, het risico van 
ontvolking van de getroffen gebieden, 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;

Or. ro

Amendement 261
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 262
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een volledige en uitvoerige lijst van 
de verschillende geraadpleegde partners 
en belanghebbenden die de inwoners van 
het betrokken gebied vertegenwoordigen, 
met name de werknemers uit de 
betreffende regio;

Or. en

Amendement 263
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 264
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

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

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

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

Or. en

Amendement 265
Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie versterken lokale 
economieën en verkorten economische 
routes en toeleveringsketens. 

Or. en

Amendement 266
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 267
Ivo Hristov

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 onder 
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.

Or. bg

Amendement 268
Manolis Kefalogiannis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-
middelen minder dan 65 % van het 
streefcijfer is gehaald, kan zij financiële 
correcties toepassen overeenkomstig 
artikel [98] van Verordening (EU) [nieuwe 

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



PE650.653v01-00 160/162 AM\1204336NL.docx

NL

GB-verordening] door de steun uit het 
JTF voor de betreffende prioriteit in 
verhouding tot de resultaten te 
verminderen.

Or. en

Amendement 269
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Indien uit het eindverslag over de 
prestaties van het programma blijkt dat het 
gestelde doel niet volledig is gehaald, kan 
de Commissie financiële correcties 
toepassen overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit te verminderen. 
Het voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-
middelen vastgestelde streefcijfer mag 
gemiddeld niet minder dan 80 % 
bedragen.

Or. it

Amendement 270
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 65 % van het streefcijfer is 

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 75 % van het streefcijfer is 
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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.

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.

Or. en

Amendement 271
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 90 % 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.

Or. en

Amendement 272
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in artikel 7, lid 4, bedoelde 
tussentijdse evaluatie moet worden 
beoordeeld in hoeverre vooruitgang is 
geboekt ten aanzien van de 
nulemissiedoelstelling voor 2050 en het 
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tussentijdse streefcijfer voor 2030. 
Wanneer wordt geconstateerd dat 
onvoldoende vooruitgang is geboekt met 
de vermindering van de 
broeikasgasemissies, moet de JTF-steun 
worden beëindigd.

Or. it


