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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit ontwerpadvies is een reactie op het wetgevingsvoorstel van de Commissie van januari 
2020 om een Fonds voor een rechtvaardige transitie op te richten, dat gebieden en 
gemeenschappen ondersteunt in de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale EU-
economie tegen 2050, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs.

Landbouwers staan in de frontlinie wat de klimaatverandering betreft en behoren daarom tot 
de belangrijkste belanghebbenden bij de verwezenlijking van deze doelstelling.

In het advies wordt nogmaals bevestigd dat het Fonds voor een rechtvaardige transitie moet 
fungeren als aanvullend instrument met betrekking tot nieuwe financieringsmiddelen. Alle 
belangrijke MFK-sectoren, waaronder het GLB, moeten klimaatoverwegingen opnemen in de 
besluitvorming, met als doel bij te dragen aan het koolstofarm maken van de economie, 
waarvoor adequate financiering nodig is. Het JTF moet het optreden in het kader van het 
andere langetermijnbeleid van de EU aanvullen en mag dit niet schaden.

Gezamenlijke inspanningen zijn van essentieel belang voor de verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke doelstelling van een klimaatneutrale economie en als zodanig moet de 
toegang tot het JTF afhankelijk worden gesteld van de aanvaarding van een nationale 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit tegen 2050 en van tussentijdse doelstellingen voor 
2030.

In het advies wordt benadrukt dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan gebieden die 
bijzonder getroffen zijn, op het platteland of in de periferie, waar zij reeds te maken hebben 
met ernstigere sociale en economische uitdagingen, die hun vermogen om het hoofd te bieden 
aan de uitdagingen van het transitieproces, nog verder beperken. Deze regio’s kunnen ook een 
belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van investeringen in hernieuwbare energie, 
inclusief in zones die aan deze gebieden grenzen.

Er zijn inclusieve beleidsmaatregelen en strategieën nodig om toenemende ongelijkheden in 
het transitieproces te voorkomen en te zorgen voor de nodige sociale ondersteuning van de 
gemeenschappen. Daarom worden een aantal nieuwe activiteiten van sociale aard voorgesteld 
die in aanmerking komen, alsmede een bottom-up-benadering met betrekking tot de 
participatie van belanghebbenden.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (7 bis) Het principe van de integratie van 
het klimaat in alle programma’s van de 
Unie is essentieel voor het realiseren van 
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een klimaatneutrale economie tegen 2050, 
conform de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs. Alle belangrijke 
sectoren van het meerjarig financieel 
kader (MFK), inclusief het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB), moeten klimaatoverwegingen 
opnemen in de besluitvorming en 
bijdragen tot het koolstofarm maken van 
de economie. Alleen met toereikende 
begrotingsmiddelen kunnen deze 
programma’s op effectieve wijze een 
eerlijke en rechtvaardige transitie 
waarborgen voor iedereen. Het MFK voor 
2021-2027 moet daarom een sterk en 
ambitieus financieel kader bieden om die 
ambitie effectief te verwezenlijken en moet 
nieuwe financiering toewijzen, om ervoor 
te zorgen dat het JTF kan functioneren 
als bijkomend instrument voor 
klimaatactie, als aanvulling van en zonder 
schade te berokkenen aan het optreden en 
de impact van andere beleidsmaatregelen 
van de Unie voor de lange termijn.

Or. en

Amendement 2

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

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (16 bis) Er moet bijzondere 
aandacht worden geschonken en 
bijzondere steun worden verleend aan 
plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden. 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 
plattelandszones die aan de aangewezen 
gebieden grenzen, op te nemen als 
gebieden die in aanmerking komen voor 
de invoering van technologie en 
infrastructuur op het gebied van 
hernieuwbare energie.

Or. en
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Amendement 4

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, belopen een 
bijkomend bedrag van 7,5 miljard EUR in 
prijzen van 2018, dat indien nodig 
verhoogd kan 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.

Or. en

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 3 bis. De toegang tot het JTF wordt 
afhankelijk gesteld van de aanvaarding 
van een nationale doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit tegen 2050 en van de 
tussentijdse doelstellingen voor 2030.

Or. en
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Amendement 6

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 en hernieuwbare 
energie, inclusief in zones die aan de 
aangewezen gebieden grenzen, mits zulks 
naar behoren gemotiveerd is;

Or. en

Amendement 7

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 afgelegen 
gebieden;

Or. en

Amendement 8

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;
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Or. en

Amendement 9

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 10

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;

Or. en

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 k bis) investeringen in sociale 
infrastructuur.

Or. en
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Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat, alsmede met de 
decarbonisatiedoelstellingen voor 2050 en 
de tussentijdse doelstellingen voor 2030.

Or. en

Amendement 13

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 en de aangrenzende 
zones die in het kader van een 
partnerschap met de aangewezen 
gebieden kunnen bijdragen tot de 
transitie-inspanning;

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 1 bis. Bij de in artikel 7, lid 4, bedoelde 
tussentijdse evaluatie wordt een 
beoordeling uitgevoerd van de evolutie in 
de richting van de doelstelling van 
koolstofneutraliteit voor 2050 en de 
tussentijdse doelstellingen voor 2030. 
Onvoldoende vooruitgang bij de 
vermindering van de broeikasgasemissies, 
zoals vastgesteld in die tussentijdse 
evaluatie, houdt een verlaging van de 
JTF-steun in.

Or. en


