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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

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

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

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

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

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

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

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

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

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme 
voor een rechtvaardige transitie
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

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

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

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van …,

– gezien het advies van de Rekenkamer van …,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

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

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

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de Commissie economische en 
monetaire zaken (A9-0000/2020),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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

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



PE655.767v01-00 6/24 PR\1210689NL.docx

NL

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft op 
11 december 2019 een mededeling over de 
Europese Green Deal aangenomen met een 
routekaart voor een nieuw groeibeleid voor 
Europa en met ambitieuze doelstellingen 
om de klimaatverandering tegen te gaan en 
de bescherming van het milieu te 
waarborgen. Overeenkomstig de 
doelstelling om uiterlijk 2050 op een 
doeltreffende en rechtvaardige wijze een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen is 
in de Europese Green Deal een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie aangekondigd om middelen ter 
beschikking te stellen om de 
klimaatuitdaging aan te gaan zonder dat 
iemand achterblijft. De meest kwetsbare 
regio’s en mensen zijn het meest 
blootgesteld aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering en de aantasting 
van het milieu. Tegelijkertijd zijn 
aanzienlijke structurele veranderingen 
nodig om de transitie in goede banen te 
leiden.

(1) De Commissie heeft op 
11 december 2019 een mededeling over de 
Europese Green Deal aangenomen met een 
routekaart voor een nieuw groeibeleid voor 
Europa en met ambitieuze doelstellingen 
om de klimaatverandering tegen te gaan en 
de bescherming van het milieu te 
waarborgen. Overeenkomstig de 
doelstelling om uiterlijk in 2030 de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
Unie te verwezenlijken en uiterlijk in 2050 
op een doeltreffende en rechtvaardige 
wijze een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen, is in de Europese Green Deal een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie aangekondigd om middelen ter 
beschikking te stellen om de 
klimaatuitdaging aan te gaan zonder dat 
iemand achterblijft. De meest kwetsbare 
regio’s en mensen zijn het meest 
blootgesteld aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering en de aantasting 
van het milieu. Tegelijkertijd zijn 
aanzienlijke structurele veranderingen 
nodig om de transitie in goede banen te 
leiden.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er moet in een leenfaciliteit voor de 
overheidssector (de “Faciliteit”) worden 
voorzien. De Faciliteit vormt de derde 
pijler van het mechanisme voor een 

(4) Er moet in een leenfaciliteit voor de 
overheidssector (de “Faciliteit”) worden 
voorzien. De Faciliteit vormt de derde 
pijler van het mechanisme voor een 



PR\1210689NL.docx 7/24 PE655.767v01-00

NL

rechtvaardige transitie en verleent steun 
aan entiteiten uit de overheidssector bij hun 
investeringen. Deze investeringen moeten 
aan de ontwikkelingsbehoeften voldoen die 
het gevolg zijn van de uitdagingen van de 
transitie die in de door de Commissie 
goedgekeurde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie worden beschreven. 
De ondersteunde activiteiten moeten 
consistent zijn met en een aanvulling 
vormen op de activiteiten die in het kader 
van de twee andere pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie worden ondersteund.

rechtvaardige transitie en verleent steun 
aan entiteiten uit de overheidssector bij hun 
investeringen. Deze investeringen moeten 
aan de ontwikkelingsbehoeften voldoen die 
het gevolg zijn van de uitdagingen van de 
transitie die in de door de Commissie 
goedgekeurde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie worden beschreven. 
De ondersteunde activiteiten moeten 
consistent zijn met en een aanvulling 
vormen op de activiteiten die in het kader 
van de twee andere pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie worden ondersteund. De sectoren 
of regio’s die bijzonder door de 
klimaattransitie worden getroffen maar 
niet specifiek onder de eerste pijler vallen, 
kunnen van de Faciliteit profiteren.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de economische diversificatie 
te bevorderen van gebieden die met de 
gevolgen van de transitie worden 
geconfronteerd, moet de faciliteit een grote 
verscheidenheid van investeringen 
bestrijken, op voorwaarde dat ze aan de 
ontwikkelingsbehoeften helpen voldoen bij 
de transitie naar een klimaatneutrale 
economie, zoals beschreven in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie. De ondersteunde investeringen 
kunnen verband houden met energie- en 
vervoersinfrastructuur, 
stadsverwarmingsnetten, groene mobiliteit, 
slim afvalbeheer, schone energie en 
maatregelen voor energie-efficiëntie – 
onder meer renovaties en verbouwingen 
van gebouwen –, steun voor de transitie 
naar een circulaire economie, bodemherstel 

(5) Om de economische diversificatie 
te bevorderen van gebieden die met de 
gevolgen van de transitie worden 
geconfronteerd, moet de faciliteit een grote 
verscheidenheid van investeringen 
bestrijken, op voorwaarde dat ze aan de 
ontwikkelingsbehoeften helpen voldoen bij 
de transitie naar de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en een klimaatneutrale economie in 
de Unie tegen 2050, zoals beschreven in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie. De ondersteunde investeringen 
kunnen verband houden met schone 
technologie en infrastructuur, met 
inbegrip van hernieuwbare energie en het 
koolstofvrij maken van het vervoer, 
stadsverwarmingsnetten, groene en 
duurzame mobiliteit, investeringen in 
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en -sanering, alsmede bij- en omscholing, 
opleiding en sociale infrastructuur, met 
inbegrip van sociale huisvesting. Bij de 
ontwikkeling van infrastructuur kan het 
ook gaan om oplossingen om de 
infrastructuur beter bestand te maken tegen 
rampen. De voorkeur moet worden 
gegeven aan een alomvattende benadering 
van investeringen, met name voor gebieden 
met belangrijke transitiebehoeften. Ook 
investeringen in andere sectoren kunnen 
worden ondersteund als ze consistent zijn 
met de goedgekeurde territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie. Door 
investeringen te ondersteunen die niet 
voldoende inkomsten genereren, beoogt de 
Faciliteit entiteiten uit de overheidssector 
te voorzien van de noodzakelijke extra 
middelen om de sociale, economische en 
milieu-uitdagingen als gevolg van de 
aanpassing aan de klimaattransitie aan te 
gaan. Om te helpen vaststellen welke in 
het kader van de faciliteit in aanmerking 
komende investeringen een aanzienlijk 
positief milieueffect sorteren, kan de EU-
taxonomie inzake ecologisch duurzame 
economische activiteiten worden gebruikt.

onderzoek en innovatie, onder meer aan 
universiteiten en in openbare 
onderzoeksinstellingen, de bevordering 
van de overdracht van geavanceerde en 
marktrijpe technologieën, investeringen 
in digitalisering, digitale innovatie en 
digitale connectiviteit, met inbegrip van 
digitale en precisielandbouw, slim 
afvalbeheer, schone energie en maatregelen 
voor energie-efficiëntie – onder meer 
renovaties en verbouwingen van gebouwen 
–, steun voor de transitie naar een 
circulaire economie, bodemherstel en -
sanering, tenzij die onder het 
toepassingsgebied van aansprakelijkheid 
voor milieuschade overeenkomstig het in 
artikel 191 VWEU bedoelde beginsel “de 
vervuiler betaalt” vallen, alsmede bij- en 
omscholing, opleiding en sociale 
infrastructuur, met inbegrip van sociale 
huisvesting. Bij de ontwikkeling van 
infrastructuur kan het ook gaan om 
oplossingen om de infrastructuur beter 
bestand te maken tegen rampen. De 
voorkeur moet worden gegeven aan een 
alomvattende benadering van 
investeringen, met name voor gebieden 
met belangrijke transitiebehoeften. Ook 
investeringen in andere sectoren kunnen 
worden ondersteund als ze consistent zijn 
met de goedgekeurde territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie. Door 
investeringen te ondersteunen die niet 
voldoende inkomsten genereren, beoogt de 
Faciliteit entiteiten uit de overheidssector 
te voorzien van de noodzakelijke extra 
middelen om de sociale, economische en 
milieu-uitdagingen als gevolg van de 
aanpassing aan de klimaattransitie aan te 
gaan.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De specifieke subsidiabiliteits- en 
gunningscriteria moeten in het 
werkprogramma en de oproep tot het 
indienen van voorstellen worden 
vastgesteld. Bij die subsidiabiliteits- en 
gunningscriteria moet rekening worden 
gehouden met de relevantie van het project 
in het licht van de in de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie beschreven 
ontwikkelingsbehoeften, met de algemene 
doelstelling de regionale en territoriale 
convergentie te bevorderen en met het 
belang van de subsidiecomponent voor de 
levensvatbaarheid van het project. De bij 
deze verordening vastgestelde steun van de 
Unie mag dus alleen worden verleend aan 
lidstaten met ten minste één goedgekeurd 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie. Ook bij het werkprogramma en de 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
zal met de door de lidstaten ingediende 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie rekening worden gehouden om 
ervoor te zorgen dat de samenhang en de 
consistentie tussen de verschillende pijlers 
van het mechanisme worden gewaarborgd.

(14) Indien de vraag de financiële 
middelen van de nationale toewijzingen 
overschrijdt, moeten de specifieke 
subsidiabiliteits- en gunningscriteria in het 
werkprogramma en de oproep tot het 
indienen van voorstellen worden 
vastgesteld. Bij die subsidiabiliteits- en 
prioriteringscriteria moet rekening worden 
gehouden met de relevante criteria die zijn 
vastgesteld bij Verordening (EU) .../... van 
het Europees Parlement en de Raad 
[verordening betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen], 
met de mate waarin het project kan 
voldoen aan de in de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie beschreven 
doelstellingen en ontwikkelingsbehoeften, 
met de bijdrage aan de klimaattransitie, 
met de algemene doelstelling de regionale 
en territoriale convergentie te bevorderen 
en met het belang van de 
subsidiecomponent voor de 
levensvatbaarheid van het project. De bij 
deze verordening vastgestelde steun van de 
Unie mag dus alleen worden verleend aan 
lidstaten met ten minste één goedgekeurd 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie. Ook bij het werkprogramma en de 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
zal met de door de lidstaten ingediende 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie rekening worden gehouden om 
ervoor te zorgen dat de samenhang en de 
consistentie tussen de verschillende pijlers 
van het mechanisme worden gewaarborgd.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening aan te 
vullen of te wijzigen moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het VWEU handelingen 
vast te stellen met betrekking tot het 
delegeren van bepaalde uitvoeringstaken 
aan uitvoerende agentschappen en met 
betrekking tot de wijziging van de 
elementen in bijlage II bij deze 
verordening wat betreft de belangrijkste 
prestatie-indicatoren. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen kan overgaan, 
onder meer op deskundigenniveau, en dat 
die raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen. 

(20) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening aan te 
vullen of te wijzigen moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het VWEU handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
vaststelling van het nationale aandeel van 
de beschikbare middelen voor elke 
lidstaat, de vaststelling van 
werkprogramma’s overeenkomstig 
artikel 110 van het Financieel Reglement, 
de vaststelling van de bijzonderheden van 
de subsidiabiliteitsvoorwaarden en de 
selectieprocedures voor het selecteren van 
andere financiële partners dan de EIB, 
alsook de wijziging van de elementen in 
bijlage II bij deze verordening wat betreft 
de belangrijkste prestatie-indicatoren. Het 
is van bijzonder belang dat de Commissie 
bij haar voorbereidende werkzaamheden 
tot passende raadplegingen kan overgaan, 
onder meer op deskundigenniveau, en dat 
die raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen. 

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt de leenfaciliteit 
voor de overheidssector (de “Faciliteit”) 
vast ter ondersteuning van entiteiten uit de 
overheidssector door middel van een 
combinatie van subsidies uit de begroting 
van de Unie en door de financiële partners 
verstrekte leningen, evenals de 
doelstellingen van de Faciliteit. De 
verordening stelt regels vast voor de 
subsidiecomponent van de in het kader van 
deze Faciliteit verleende steun van de Unie, 
waarbij met name de begroting ervan voor 
de periode 2021-2027, de vormen van de 
door de Unie verleende steun en de 
bepalingen inzake subsidiabiliteit aan bod 
komen.

Deze verordening stelt de leenfaciliteit 
voor de overheidssector (de “Faciliteit”) 
vast ter ondersteuning van entiteiten uit de 
overheidssector door middel van een 
combinatie van subsidies uit de begroting 
van de Unie en door de financiële partners 
overeenkomstig hun regels, 
kredietverleningsbeleid en procedures 
verstrekte leningen, evenals de 
doelstellingen van de Faciliteit. De 
verordening stelt regels vast voor de 
subsidiecomponent van de in het kader van 
deze Faciliteit verleende steun van de Unie, 
waarbij met name de begroting ervan voor 
de periode 2021-2027, de vormen van de 
door de Unie verleende steun en de 
bepalingen inzake subsidiabiliteit aan bod 
komen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Faciliteit verleent steun aan gebieden in 
de Unie die met ernstige sociale, 
economische en milieu-uitdagingen 
worden geconfronteerd als gevolg van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
in de Unie tegen 2050.

De Faciliteit verleent steun aan gebieden in 
de Unie die met ernstige sociale, 
economische en milieu-uitdagingen 
worden geconfronteerd als gevolg van de 
transitie naar de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en een klimaatneutrale economie in 
de Unie tegen 2050.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. “territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie”: een plan dat 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
[JTF-verordening] is opgesteld en door de 
Commissie is goedgekeurd;

5. “territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie”: een plan dat 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
[JTF-verordening] door de lidstaten, 
samen met de relevante lokale en 
regionale autoriteiten van de betrokken 
gebieden, is opgesteld en door de 
Commissie is goedgekeurd;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. “additionaliteit”: de steun voor 
projecten die onvoldoende eigen 
inkomsten genereren en niet zonder 
subsidiesteun uit de begroting van de 
Unie gefinancierd zouden worden, en die 
bijdragen tot de in artikel 3 vastgestelde 
algemene doelstellingen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van de 
Faciliteit bestaat erin ernstige sociaal-
economische uitdagingen als gevolg van de 

1. De algemene doelstelling van de 
Faciliteit bestaat erin ernstige sociaal-
economische uitdagingen als gevolg van de 
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transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te gaan ten behoeve van de gebieden in 
de Unie die in de door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
[JTF-verordening] opgestelde territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
zijn aangewezen.

transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te gaan ten behoeve van de gebieden in 
de Unie die in de door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
[JTF-verordening] opgestelde territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
zijn aangewezen, en bij te dragen tot de 
beleidsdoelstellingen van de Unie, met 
name de klimaat- en energiedoelstellingen 
van de Unie voor 2030 en de transitie 
naar een klimaatneutrale economie in de 
Unie tegen 2050, met inachtneming van 
de doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs en de noodzaak om het 
concurrentievermogen te versterken.

Or. en

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd extra middelen die 
in de begroting van de Unie voor de 
periode 2021-2027 worden toegewezen, 
wordt de subsidiecomponent van de in het 
kader van deze Faciliteit verleende steun 
gefinancierd uit:

1. Onverminderd extra middelen die 
in de begroting van de Unie voor de 
periode 2021-2027 worden toegewezen, 
worden de subsidiecomponent en het in 
het kader van deze Faciliteit verleende 
advies gefinancierd uit:

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel 
van een uitvoeringshandeling een besluit 
vast waarin de respectieve aandelen voor 
elke lidstaat met behulp van de in bijlage I 

4. De Commissie stelt 
overeenkomstig artikel 17 een 
gedelegeerde handeling vast waarin de 
respectieve aandelen voor elke lidstaat met 
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bij Verordening [JTF-verordening] 
vastgestelde methode worden vastgesteld 
in de vorm van percentages van de totale 
beschikbare middelen.

behulp van de in bijlage I bij Verordening 
[JTF-verordening] vastgestelde methode 
worden vastgesteld in de vorm van 
percentages van de totale beschikbare 
middelen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de projecten sorteren een meetbaar 
effect bij het aangaan van ernstige sociale, 
economische of milieu-uitdagingen als 
gevolg van het transitieproces naar een 
klimaatneutrale economie en komen ten 
goede aan in een territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie aangewezen 
gebieden, zelfs als ze niet in die gebieden 
gelegen zijn;

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

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Faciliteit ondersteunt geen activiteiten 
die zijn uitgesloten op grond van 
artikel [5] van Verordening (EU) nr. 
[JTF-verordening].

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Faciliteit wordt uitgevoerd door middel 
van werkprogramma’s die overeenkomstig 
artikel 110 van het Financieel Reglement 
worden opgesteld. In de werkprogramma’s 
worden de nationale percentages aan 
middelen – met inbegrip van eventuele 
extra middelen – voor elke lidstaat 
vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
en artikel 6, lid 2, van deze verordening.

De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 17 gedelegeerde handelingen vast 
om overeenkomstig artikel 110 van het 
Financieel Reglement werkprogramma’s 
op te stellen. In de werkprogramma’s 
worden de criteria en voorwaarden voor 
de selectie en, indien de vraag de 
financiële middelen van de nationale 
toewijzingen overschrijdt, voor de 
prioritering van projecten gespecificeerd, 
rekening houdend met de relevante 
criteria die zijn vastgesteld in Verordening 
(EU) .../...[verordening betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen], 
met de mate waarin het project kan 
voldoen aan de doelstellingen en 
behoeften die in de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie zijn 
vastgesteld, met de bijdrage aan de 
klimaattransitie, met de algemene 
doelstelling om regionale en territoriale 
convergentie te bevorderen en met de 
bijdrage van de subsidie aan de 
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levensvatbaarheid van de projecten.
In de werkprogramma’s worden de 
nationale percentages aan middelen – met 
inbegrip van eventuele extra middelen – 
voor elke lidstaat vastgesteld 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en 
artikel 6, lid 2, van deze verordening.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Selectie van andere financiële partners 

dan de EIB
De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 17 van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast om de 
details van de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden en de 
selectieprocedures voor andere financiële 
partners dan de EIB vast te stellen.
De subsidiabiliteitsvoorwaarden voor 
andere financiële partners dan de EIB 
beantwoorden aan de doelstellingen van 
de Faciliteit.
Bij de selectie van de financiële partners 
houdt de Commissie met name rekening 
met hun capaciteit om:
a) door middel van eigen middelen 
het effect van de EU-garantie te 
maximaliseren;
b) voor een passende geografische 
diversificatie van de Faciliteit te zorgen en 
de financiering van kleinere projecten 
mogelijk te maken;
c) de vereisten van artikel 155, 
leden 2 en 3, van het Financieel 



PR\1210689NL.docx 17/24 PE655.767v01-00

NL

Reglement betreffende 
belastingontwijking, belastingfraude, 
belastingontduiking, witwassen, 
financiering van terrorisme en niet-
coöperatieve rechtsgebieden nauwgezet 
uit te voeren;
d) te zorgen voor transparantie en 
publieke toegang tot informatie over elk 
project;
e) ervoor te zorgen dat hun 
kredietverstrekkingsbeleid strookt met de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
Unie voor 2030 en de doelstelling van een 
klimaatneutrale economie in de Unie 
tegen 2050;
f) de analyse van milieu-, klimaat-, 
sociale en governancefactoren te 
integreren in de selectie en evaluatie van 
projecten.
De Commissie publiceert de 
selectieresultaten.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 14  lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie brengt 
overeenkomstig artikel 250 van het 
Financieel Reglement jaarlijks verslag uit 
over de uitvoering van de Faciliteit. In dat 
verslag wordt informatie verstrekt over de 
resultaten en het effect van de Faciliteit 
met betrekking tot haar doelstellingen en 
prestatie-indicatoren, en met name haar 
bijdrage aan de transitiebehoeften en de 
milieudoelstellingen van de Unie. Daartoe 
verstrekken de financiële partners en de 
begunstigden jaarlijks alle nodige 
informatie en gegevens.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De tussentijdse evaluatie van de 
Faciliteit wordt uiterlijk op 30 juni 2025 
uitgevoerd, wanneer naar verwachting 
voldoende informatie over de uitvoering 
van de Faciliteit beschikbaar zal zijn. Bij 
de evaluatie wordt met name nagegaan hoe 
de in het kader van de Faciliteit verleende 
steun van de Unie ertoe heeft bijgedragen 
dat wordt voldaan aan de behoeften van 
gebieden die de territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie uitvoeren.

2. De tussentijdse evaluatie van de 
Faciliteit wordt uiterlijk op 30 juni 2025 
uitgevoerd, wanneer naar verwachting 
voldoende informatie over de uitvoering 
van de Faciliteit beschikbaar zal zijn. Bij 
de evaluatie wordt met name nagegaan hoe 
de in het kader van de Faciliteit verleende 
steun van de Unie ertoe heeft bijgedragen 
dat wordt voldaan aan de behoeften van 
gebieden die de territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie uitvoeren, in het 
bijzonder met betrekking tot 
additionaliteit. 

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de evaluatie wordt ook nagegaan hoe 
de steun van de Unie in het kader van de 
Faciliteit heeft bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het duurzaamheidsbeleid van de Unie, 
met name de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en de transitie naar een 
klimaatneutrale economie in de Unie 
tegen 2050. 

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan het einde van de 
uitvoeringsperiode en uiterlijk op 
31 december 2031 wordt een 
eindevaluatieverslag over de resultaten en 
het langetermijneffect van de Faciliteit 
opgesteld.

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

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Audits van het gebruik van de in 
het kader van de Faciliteit verleende steun 
van de Unie worden door de Rekenkamer 
uitgevoerd overeenkomstig artikel 287 
VWEU. [...] jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening brengt de 
Rekenkamer een speciaal verslag uit over 
de uitvoering van de Faciliteit.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiële partners verstrekken 
de Commissie en de aangewezen 
controleurs alle beschikbare documenten 
die deze beide instanties nodig hebben om 
hun taken uit te voeren.

2. De financiële partners, 
overeenkomstig de toepasselijke 
contractuele bepalingen, en de 
begunstigden verstrekken de Commissie 
en de Rekenkamer alle beschikbare 
documenten of informatie die deze beide 
instanties nodig hebben om hun taken uit te 
voeren.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 14 bedoelde 2. De in artikel 6, lid 4, en de 
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bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend tot en met 31 december 2028. 

artikelen 13, 13 bis en 14 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend tot en met 31 december 2028. 

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de artikel 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 6, lid 4, en de 
artikelen 13, 13 bis en 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De financiële partners maken alle 
relevante informatie over elk gefinancierd 
project openbaar en maken die informatie 
publiek toegankelijk op hun website.

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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TOELICHTING

De in dit voorstel genoemde leenfaciliteit voor de overheidssector vormt de derde pijler van 
het mechanisme voor een rechtvaardige transitie. Deze faciliteit zal publieke investeringen 
ondersteunen door middel van preferentiële leningsvoorwaarden, die ten goede zullen komen 
aan de gebieden die het meest te lijden hebben onder de klimaattransitie. Die gebieden 
worden vermeld in de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie.
De faciliteit bestaat uit een subsidie- en een leningcomponent. De subsidie, die uit de EU-
begroting wordt gefinancierd uit bestemmingsontvangsten en begrotingsmiddelen, zal ervoor 
zorgen dat de financiële last voor begunstigden, namelijk de terugbetaling van een lening aan 
een financiële partner, lager uitvalt. Bij de subsidiecomponent van 1,525 miljard EUR 
fungeert de Europese Investeringsbank (EIB) als financiële partner voor 10 miljard EUR, 
maar de mogelijkheid om met andere financiële partners samen te werken wordt opengelaten, 
zodat mettertijd andere vormen van samenwerking kunnen worden overwogen, met name als 
de middelen van de Unie in de toekomst zouden worden verhoogd of als er specifieke 
problemen met de uitvoering zijn.

Met de bijdrage van 1,525 miljard EUR voor de subsidiecomponent van de steun van de Unie 
en de leningen ter hoogte van 10 miljard EUR die de EIB uit eigen middelen verstrekt, beoogt 
de leenfaciliteit voor de overheidssector in 2021-2027 tussen 25 en 30 miljard EUR aan 
publieke investeringen aan te trekken.

De faciliteit zal publieke entiteiten ondersteunen en een breed scala aan investeringen 
omvatten, op voorwaarde dat deze investeringen bijdragen aan de ontwikkelingsbehoeften die 
voortvloeien uit de uitdagingen als gevolg van de transitie naar een klimaatneutrale economie, 
zoals beschreven in de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie.

De corapporteurs zijn over het algemeen ingenomen met dit voorstel. In deze fase hebben hun 
amendementen vooral tot doel om:

 meer nadruk te legen op de sectoren en gebieden die bijzonder worden getroffen door 
de transitie naar de klimaat- en energiedoelstellingen van de Unie voor 2030 en een 
klimaatneutrale economie in de Unie tegen 2050, maar niet specifiek onder de eerste 
pijler vallen;

 de te ondersteunen investeringen uit te breiden tot schone technologie en 
infrastructuur, met inbegrip van hernieuwbare energie en het koolstofvrij maken van 
het vervoer, groene en duurzame mobiliteit, investeringen in onderzoek en innovatie, 
de overdracht van geavanceerde en marktrijpe technologieën en investeringen in 
digitalisering;

 sectoren die op grond van de JTF-verordening zijn uitgesloten, uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van deze Faciliteit;

 de additionaliteit en dus het beoogde hefboomeffect duidelijker te maken en te 
voorzien in een afwijking voor de ondersteuning van advies en technische bijstand bij 
de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van in aanmerking komende projecten, 
zodat zij financiering van andere programma’s van de Unie kunnen ontvangen;

 de bottom-upbenadering te versterken door de nadruk te leggen op participatie van de 
relevante lokale en regionale autoriteiten van de betrokken gebieden bij de opstelling 
van het “territoriaal plan voor een rechtvaardige transitie”;
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 de criteria voor de selectie en, indien de vraag de financiële middelen van de nationale 
toewijzingen overschrijdt, voor de prioritering van projecten nader te omschrijven, 
rekening houdend met de bottom-upbenadering en de vraaggestuurde aard van dit 
voorstel: dit omvat de bijdrage aan de klimaattransitie, de relevante criteria die zijn 
vastgesteld in [verordening betreffende de totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen], de mate waarin het project kan voldoen aan 
de doelstellingen en ontwikkelingsbehoeften die in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie zijn beschreven, de algemene doelstelling om regionale en 
territoriale convergentie te bevorderen en de bijdrage van de subsidie aan de 
levensvatbaarheid van de projecten;

 de criteria voor de selectie van andere financiële partners dan de EIB te 
verduidelijken, rekening houdend met de doelstellingen van de Faciliteit;

 voor transparantie en voldoende toezichts- en correctiemogelijkheden voor het 
Parlement tijdens en na de uitvoering van de Faciliteit te zorgen door doelstellingen 
vast te stellen, criteria te specificeren, in verslagleggings- en 
openbaarmakingsvereisten, evaluaties en audits te voorzien en de rol van het 
Parlement te verankeren door middel van gedelegeerde handelingen.

De twee corapporteurs beschouwen dit ontwerpverslag als uitgangspunt voor de opstelling 
van een solide standpunt van het Parlement en voor een mandaat om met succes met de Raad 
te onderhandelen over het definitieve basisbesluit. Zij presenteren dit ontwerpverslag als 
compromis om tegelijkertijd flexibiliteit bij de uitvoering van de Faciliteit mogelijk te maken 
en de normen inzake verantwoordingsplicht in acht te nemen, met aanvullende richtsnoeren 
om te zorgen voor een bottom-upbenadering bij de indiening van projecten in het kader van 
deze derde pijler van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie.


