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BEKNOPTE MOTIVERING

De ecologische crisis waar de wereld zich voor gesteld ziet, is niet meer te stuiten. Met het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) en haar verbintenis om in 2050 een 
klimaatneutraal Europa te verwezenlijken, toont de Europese Unie zich bereid concrete 
begrotingsmiddelen ten behoeve van de vereiste ecologische transitie van haar economie in te 
zetten. Zij verbindt zich ertoe haar bevolking bij deze veranderingen bij te staan en haar 
gebieden te helpen de gezamenlijke kans aan te grijpen om een duurzame en rechtvaardige 
toekomst op te bouwen.

Nu de COVID-19-pandemie aantoont hoe fragiel onze ontwikkelingsmodellen zijn, zijn 
Europese beschermingsmaatregelen des te harder nodig. De crises die onze samenlevingen 
bedreigen, staan niet los van elkaar maar versterken elkaar juist door de verschillen verder te 
vergroten en navelstaren in de hand te werken. Aan de hand van de Europese wetgeving 
moeten het vermogen van de Europese Unie om hierop te reageren worden versterkt.

Onze medeburgers zien de absolute noodzaak in om gezamenlijk en in onderlinge 
samenwerking de huidige uitdagingen aan te pakken. 82 % van de Europeanen zijn dan ook 
voorstander van financiële steun voor de energietransitie1. De gevolgen van de 
klimaatverandering laten geen ruimte meer voor twijfel; ons voortbestaan hangt af van ons 
gezamenlijk vermogen om onze levensstijl te veranderen.

Ons energie-, economisch, sociaal en milieubeleid moet afgestemd zijn op de kant die het 
verhaal opgaat. Met de Europese Green Deal2 weigert de Europese Unie de transformaties in 
de wereld simpelweg te ondergaan en steunt zij het vermogen van haar gebieden om een rol te 
spelen bij de verandering. In het kader van het investeringsplan voor een duurzaam Europa3 is 
onlangs het Mechanisme voor een rechtvaardige transitie ontwikkeld dat zal bijdragen tot het 
mobiliseren van ten minste 100 miljard euro over de periode 2021-2027 voor de regio’s die 
het meest worden getroffen door de transitie naar een groene economie.

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie4 vormt de eerste van de drie pijlers van het 
Mechanisme voor een rechtvaardige transitie. De verhoogde bijstand van de EU die hierin ligt 
vervat houdt geen onvoorwaardelijke subsidie voor de lidstaten in. De naleving van hun 
verbintenissen ten aanzien van het klimaat vormt de nodige garantie voor een coherent, 
geloofwaardig en doeltreffend Europees beleid.

In de context van niet alleen economische maar ook maatschappelijke crises mogen de 
gebieden waarvoor transitie het meest nodig is, niet de verschoppelingen van de 21e eeuw 
worden. Zij zijn kostbaar voor het Europese project in het kader waarvan nu inspanningen 
moeten worden geleverd om hun culturen en hun krachten samen te laten komen in een 
projectdynamiek die voor inclusieve systemische verandering gaat zorgen. Het JTF getuigt 
van deze ambitie in aanvulling op de twee andere pijlers van het Mechanisme voor een 

1 Tweede editie van de klimaatenquête van de EIB, uitgevoerd in samenwerking met het Franse instituut BVA, 
gepubliceerd op 13 maart 2020. 
2 Europese Green Deal van 11 december 2019.
3 COM(2020) 21 van 14 januari 2020.
4 COM(2020) 22 van 14 januari 2020.
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rechtvaardige transitie die zich ook deels op deze gebieden moeten richten. Het beoogt de 
bevolking van zo dichtbij mogelijk te steunen zodat zij veerkrachtige instrumenten in werking 
kan stellen en geen enkel gebied aan zijn lot overlaat.

Opdat de gebieden en hun inwoners de transitie kunnen gebruiken als een kans op een betere 
toekomst, stelt uw rapporteur drie dimensies vast die van essentieel belang zijn voor steun van 
het JTF.

Allereerst moet het JTF, teneinde daadwerkelijk “rechtvaardig” gebruikt te worden, zich 
prioritair op de mens en het sociaal welzijn richten. De effecten van dit fonds moeten tastbaar 
zijn voor de bevolking en zichtbaar zijn op het terrein. Dit kan worden bewerkstelligd door 
maatregelen voor actief arbeidsmarktbeleid (onderwijs, opleiding, steun voor de oprichting 
van bedrijven, voor mobiliteit, enz.) alsook door bepaalde passieve steunmaatregelen 
(financiering van het pensioenverschil).

Daarnaast moet het fonds aansluiten bij de vaststelling van voorwaarden voor een duurzame 
economie in de gebieden. Investeringen uit hoofde van het fonds moeten worden gedaan in 
functie van de uitdagingen ten aanzien van milieu- en sociale bescherming.

Tot slot moet het fonds maatregelen voor “sociale infrastructuur” ondersteunen die gebieden 
in transitie helpen dynamisch, communautair en solidair (gezondheidszorg, huisvesting enz.) 
te blijven. Naast materiële infrastructuur is het versterken van het vermogen van lokale 
belanghebbenden om aan de transitie deel te nemen van cruciaal belang voor het waarborgen 
van de toegang tot het fonds.

Uw rapporteur ziet dit JTF als een Europese fabriek van transities5. Het succes van de 
veranderingsdynamiek en transformatie van de gebieden hangt af van de betrokkenheid van 
hun inwoners bij de bepaling van de strategieën en het bewust in beweging komen van 
verenigingen en structuren die lokale projecten opzetten. Het leiden van de ecologische 
transitie van een gebied betekent bovenal overheidsbeleid voeren dat gepaard gaat met 
wijzigingen in de vertegenwoordiging en oplossingen vanuit het terrein doet ontstaan.

Met het Fonds voor een rechtvaardige transitie hebben de regio’s, bevolking en bedrijven de 
kans om van de transitie een succes te maken.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

5 Op grond van het in Loos-en-Gohelle, Frankrijk, ontwikkelde transitiemodel:
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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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 ter beperking 
van de mondiale temperatuurstijging tot 
minder dan 1,5°C 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 voorziet in 
specifieke financiering uit hoofde van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het cohesiebeleid 
om zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 
2050 de economische en sociale 
uitdagingen van de transitie naar een 
klimaatneutrale, op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde, zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte en 
circulaire economie aan te pakken, en de 
Europese regio’s en mensen te 
ondersteunen en te begeleiden met 
sociale, arbeidsmarkt- en economische 
ondersteuning, opdat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten.

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

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
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, op hernieuwbare energie 
gebaseerde, zeer hulpbronnen- en 
energie-efficiënte en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie en 82 % 
van de Europeanen dringt aan op 
specifieke financiële steun. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om uiterlijk in 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. De strijd 
tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu zijn 
uitdagingen die op middellange en lange 
termijn kunnen worden omgezet in kansen 
voor iedereen als wij hieraan op sociaal 
rechtvaardige wijze vormgeven en 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten. 
De regio’s en de lidstaten starten hun 
vereiste en hoogdringende transitie niet 
allemaal vanaf hetzelfde beginpunt en 
beschikken niet allemaal over dezelfde 
capaciteit om maatregelen te nemen gezien 
hun historische, economische en culturele 
eigenheid. Sommige zijn verder gevorderd 
ten aanzien van de groene transitie en de 
transitie heeft een groter sociaal, cultureel, 
arbeidsmarkt- en economisch effect op 
deze regio’s en hun inwoners die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen – 
gas, steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie – en/of broeikasgasintensieve 
industrieën en andere energie-intensieve 
sectoren zoals staal, cement, chemicaliën, 
glas en vervoer, evenals op hun 
leveranciers en dienstverleners. 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 draagt tevens bij tot 
sociale ongelijkheid en toenemende 
verschillen tussen de regio’s, de gebieden 
overzee en de lidstaten waardoor de 
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fundamentele waarden van de Unie in het 
gedrang komen.  Daarom is het van 
cruciaal belang dringend steun te 
verlenen aan de regio’s en actoren wier 
bijdrage essentieel is om een snelle en 
rechtvaardige transitie overeenkomstig de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
waarborgen, teneinde de kloof niet te 
vergroten. Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan NUTS 3-gebieden met 
minder dan 12,5 inwoners/km2 of met een 
gemiddelde jaarlijkse bevolkingsafname 
van meer dan -1 % tussen 2007 en 2017.

Amendement 3

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 
inclusief, sociaal duurzaam en 
aanvaardbaar is voor iedereen, waarbij 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de naleving van de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten. 
Daarom moeten zowel de Unie als de 
lidstaten en de verschillende regionale en 
lokale actoren vanaf het begin rekening 
houden met de sociale, arbeidsmarkt- en 
economische gevolgen ervan, alsmede met 
de weerslag van de coronacrisis, en 
moeten ze alle mogelijke instrumenten 
inzetten om negatieve gevolgen te 
verzachten en de positieve gevolgen te 
versterken, zoals het scheppen van 
nieuwe, fatsoenlijke en duurzame banen 
en de verbetering van de luchtkwaliteit. 
De begroting van de Unie moet derhalve in 
verhouding staan tot deze transitie, en het 
volgende MFK moet het mogelijk maken 
de ambities van de Unie te verwezenlijken 
en middelen uit te trekken voor het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie (JTF) 
zonder de kredieten voor de bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie naar 
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beneden bij te stellen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. De Unie moet de regio’s, lokale 
actoren en inwoners op subregionaal 
niveau begeleiden en ondersteunen bij de 
transitie naar klimaatneutraliteit in de Unie 
en duurzame banen door de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
cohesie-, sociale en klimaatdoelstellingen 
op alle relevante niveaus samen te brengen 
en daarbij investeringen met een sociale 
uitwerking overwegen en zich richten op 
gebieden en groepen mensen die bij de 
transitie het meeste steun nodig hebben.

Amendement 5

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 

(5) Bij deze verordening wordt het 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 niet alleen de 
negatieve gevolgen van de klimaattransitie 
te verzachten en de maatregelen te 
ondersteunen die zijn gericht op een 
eerlijke en efficiënte energietransitie naar 
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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.

een klimaatneutrale economie, maar 
tevens om de toekomstige positieve 
gevolgen te creëren en te vergroten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden waartoe de landen en gebieden 
overzee behoren, alsmede aan de 
bevolking en met name de betrokken 
werknemers om de sociale, territoriale en 
economische cohesie te garanderen. 
Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties de transitie 
rechtstreeks helpen faciliteren en 
katalyseren door nieuwe, duurzame 
arbeidskansen te creëren, negatieve 
sociale gevolgen te verzachten en door de 
diversificatie, duurzaamheid, reconversie 
en modernisering van de lokale economie 
te financieren ter voorkoming van sociale 
onzekerheid en een onstabiel 
ondernemingsklimaat. Dit komt tot uiting 
in de specifieke doelstelling van het JTF, 
die op hetzelfde niveau is vastgesteld en 
samen met de in artikel [4] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
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 

(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 verhoogde 
ambitie van de Europese Green Deal om 
kansen te creëren voor een welvarender 
en inclusiever alsook gezonder en groener 
continent worden gerespecteerd, moet het 
JTF een cruciale bijdrage leveren bij de 
mainstreaming van klimaatacties en de 
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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.

versnelling van de transitie naar een 
klimaatneutrale, volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte en 
circulaire economie die zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk in 2050 moet zijn 
gerealiseerd. Middelen uit het JTF 
moeten afhankelijk worden gemaakt van 
de aanvaarding van de doelstelling van de 
Unie inzake klimaatneutraliteit uiterlijk in 
2050, alsmede van de tussentijdse 
streefcijfers. 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+ vrijwillig overgedragen 
middelen zullen ten volle bijdragen tot het 
halen van dit streefcijfer, in 
overeenstemming met de beginselen van 
de Europese pijler van sociale rechten.

Amendement 7

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 alsmede nationale en 
regionale investeringen en particulier 
kapitaal aanvullen, maar mogen dergelijke 
investeringen in geen geval vervangen. 
Derhalve moet het volgende MFK 
ambitieus zijn en het mogelijk maken de 
vastgestelde doelstellingen te halen. 
Financiering door het JTF mag in geen 
geval ten koste gaan van andere 
bestaande fondsen. Het JTF moet de 
transitie naar een groene economie 
steunen, vooral in de regio’s die het 
sterkst afhankelijk zijn van steenkool of 
andere niet-duurzame brandstoffen, en 
bijdragen tot een nieuw duurzaam 



AD\1208253NL.docx 11/61 PE650.398v02-00

NL

cohesiebeleid dat is gericht op 
toekomstgerichte en groene 
werkgelegenheidsmodellen. 

Amendement 8

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 niet alleen 
een uitdaging maar ook een enorme kans 
voor alle lidstaten, regionale en lokale 
publieke en particuliere actoren. Er zal 
extra steun nodig zijn voor de regio’s, ook 
in afgelegen gebieden, die nog steeds sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen en/of moeten worden 
gemoderniseerd voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit, in combinatie met 
werknemers die moeten worden 
bijgeschoold en worden geholpen bij het 
vinden van werk in groene sectoren, en 
daartoe niet over de nodige financiële 
middelen beschikken. Het JTF moet 
daarom de gehele Unie ten goede komen, 
maar de verdeling van de financiële 
middelen van het JTF moet de 
aanvankelijke afhankelijkheid van niet-
duurzame activiteiten van regio’s en hun 
capaciteit weerspiegelen om de nodige 
investeringen te financieren om zo snel 
mogelijk en tegen 2050 de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren, met 
inbegrip van hun bevordering van 
alternatieven voor de op fossiele 
brandstoffen gebaseerde economie door 
middel van een circulaire economie, die 
kansen biedt voor nieuwe banen, 
regionale economische ontwikkeling, 
verbeterde territoriale samenhang en de 
bevordering van lokale 
plattelandseconomieën.
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Amendement 9

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 
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 

(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-, sociale en 
milieudoelstellingen van de Unie, met 
inbegrip van de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties. In 
de lijst van investeringen moet voorrang 
worden gegeven aan de investeringen die 
mensen, de sociale innovatie, lokale 
economieën en een arbeidsmarkt met het 
creëren van fatsoenlijke banen 
ondersteunen en die duurzaam zijn op de 
middellange en lange termijn, rekening 
houdend met alle doelstellingen van de 
Europese Green Deal, met bescherming, 
behoud en bevordering van het 
natuurlijke kapitaal van de Unie en met 
verbetering van gezondheid en welzijn ten 
aanzien van milieugerelateerde risico’s en 
effecten. De gefinancierde projecten 
moeten bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale, op hernieuwbare energie 
gebaseerde, zeer hulpbronnen- en 
energie-efficiënte en circulaire economie 
die zo snel mogelijk en uiterlijk in 2050 
moet zijn gerealiseerd. Voor krimpende 
sectoren – zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf, gas, 
olie en olieschalie of de winning van deze 
vaste fossiele brandstoffen, evenals 
indirecte industrieën zoals leveranciers en 
dienstverleners die wellicht ook worden 
getroffen door deze krimpende productie – 
moet de steun worden gekoppeld aan de 
strikte voorwaarde van een strategie voor 
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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.

de geleidelijke beëindiging van de 
activiteit. Dergelijke steun moet duidelijk 
worden uiteengezet in het territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie en moet 
afhankelijk worden gemaakt van het 
scheppen van hoogwaardige banen en 
sociale vooruitgang en het waarborgen 
van de veerkracht van de lokale economie 
om mogelijk banenverlies te ondervangen. 
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 uiterlijk tegen 205013 — en 
tegelijkertijd de vaardigheden en rechten 
van werknemers vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Deze investeringen moeten het 
ook mogelijk maken deskundigheid en 
analyses te financieren om volledig 
getransformeerde kmo’s te ondersteunen 
bij het behouden van de bijgeschoolde en 
omgeschoolde werknemers. Bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar de uitvoering 
van het beginsel van energie-efficiëntie 
eerst in investeringsbesluiten en naar 
groene sectoren zoals die met 
hernieuwbare energiebronnen, slimme 
mobiliteit, de bestrijding van 
energiearmoede, investeringen met een 
sociale uitwerking of andere sectoren die 
hulpbronnenefficiëntie en de circulaire 
economie steunen, bevorderen en 
stimuleren. Deze investeringen moeten 
tevens het creëren van kennis- en 
innovatiegemeenschappen ondersteunen, 
met de nadruk op digitalisering en 
onderzoek en het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie, waarbij 
onderzoekscentra, ondernemerschap, 
universiteiten en lokale en regionale 
overheden worden samengebracht om bij 
te dragen tot de doelstelling van een 
slimme en duurzame transitie. Dergelijke 
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maatregelen moeten het scheppen van 
groene, duurzame en fatsoenlijke banen 
bevorderen, negatieve sociale gevolgen 
verzachten en de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
tegen uiterlijk 2050 versnellen.

__________________ __________________
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.

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.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het JTF moet ook worden 
gebruikt ter ondersteuning van 
investeringen in sociale, onderwijs-, 
gezondheids- en culturele projecten, met 
speciale aandacht voor regio’s die 
afhankelijk zijn van een 
koolstofintensieve economie en die 
worden getroffen door de structurele 
transitie naar een hulpbronnenefficiënte 
en koolstofarme circulaire economie. 
Ongelijke kansen in de in aanmerking 
komende regio’s hebben met name 
betrekking op toegang tot onderwijs-, 
culturele, gemeenschaps-, gezondheids- 
en sociale diensten. De ontwikkeling van 
een sterke lokale gemeenschap die 
verschillende generaties samenbrengt, en 
de integratie van kwetsbare groepen in de 
samenleving zonder enige discriminatie 
kunnen economische kansen vergroten, 
en zorgen voor een rechtvaardige transitie 
voor iedereen. Daartoe moet de sociale 
innovatie worden ondersteund, met name 
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op het gebied van onderwijs en opvang 
van jonge kinderen, onderwijsfaciliteiten, 
studentenwoningen en digitale uitrusting, 
en tevens gezondheidsdiensten en nieuwe 
zorgmodellen, waaronder klinieken, 
ziekenhuizen of niet-institutionele zorg. 
Dit zou er mede toe bijdragen dat mensen 
die in aan transitie onderworpen regio’s 
wonen, waaronder degenen die actief zijn 
in de sociale economie die van cruciaal 
belang zijn voor de lokale economische 
ontwikkeling en de sociale 
markteconomie, toegang hebben tot 
hoogwaardige openbare diensten en 
diensten van algemeen belang, ter 
onderbouwing van een sociaal 
rechtvaardige transitie waarbij niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten.

Amendement 11

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 mensen die 
het meest waarschijnlijk steun nodig 
hebben om de klimaattransitie te 
realiseren, moet het JTF worden gebruikt 
voor de om- en bijscholing van de 
getroffen werknemers, met bijzondere 
aandacht voor de meest kwetsbare mensen 
zoals gedefinieerd in de [ESF+-
verordening] en personen die het verst 
van de arbeidsmarkt af staan (zoals 
langdurig werklozen, werkende armen of 
jongeren die geen onderwijs of opleiding 
volgen en geen baan hebben) om hen te 
helpen nieuwe arbeidskansen te benutten 
en om genderevenwicht in de 
verschillende sectoren te verwezenlijken, 
alsook om te voorzien in een actief 
arbeidsmarkt- en vaardighedenbeleid met 
het oog op toekomstgerichte sectoren en 
werkgelegenheid, waarbij wordt gezorgd 
voor kansen om een leven lang te leren en 
het beginsel van gelijke beloning voor 
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gelijke arbeid wordt nageleefd, alsmede in 
bijstand voor degenen die door de 
transitie worden getroffen en begeleiding, 
opleiding, ondersteunende activiteiten en 
gepersonaliseerde bijstand voor alle 
categorieën werkzoekenden zonder 
onderscheid bij het zoeken zonder 
onderscheid met speciale aandacht voor 
jonge mensen en hun actieve inclusie op 
de arbeidsmarkt. In dit verband moet 
binnen een passende termijn worden 
voorzien in om- en 
bijscholingsmogelijkheden voor 
werknemers voordat zij werkloos worden. 
De inspanningen moeten worden 
toegespitst op de economische heropleving 
van getroffen regio’s, vooral middels 
omscholingsformules en intensieve 
samenwerking tussen nationale, regionale 
en lokale overheden van naburige 
lidstaten om het volledige potentieel van 
de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te 
benutten in volledige samenhang met het 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering.

Amendement 12

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 tot de 
eerbiediging en bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU). Uit evaluaties is gebleken 
dat het belangrijk is dat er tijdig en op 
consistente wijze rekening wordt 
gehouden met  het aspect van de 
gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
dimensies en in alle fasen van de 
voorbereiding, monitoring, uitvoering en 
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evaluatie van operationele programma’s, 
waarbij ervoor moet worden gezorgd dat 
er specifieke acties worden ondernomen 
ter bevordering van gendergelijkheid en 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen, verhoging van het onderwijs- en 
vaardigheidsniveau en re-integratie van 
vrouwelijke geweldslachtoffers in de 
samenleving en de arbeidsmarkt.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Het JTF heeft een 
belangrijke rol te vervullen in het 
verzachten van sociale gevolgen buiten de 
economie en mag niet een louter zakelijk 
investeringsinstrument zijn. De transitie 
vergt veel van de getroffen regio’s en hun 
bewoners. Tot de risico’s behoren niet 
alleen verloren banen, maar ook gederfde 
belastinginkomsten, alsmede migratie van 
de beroepsbevolking, waarbij jongeren en 
ouderen achterblijven en met als mogelijk 
gevolg dat sommige diensten worden 
stopgezet (met name voor mijnwerkers), 
en derhalve zijn investeringen in sociale 
infrastructuur om een hoog niveau van 
dienstverlening voor de inwoners te 
waarborgen en het verlies aan diensten te 
compenseren, van cruciaal belang om te 
zorgen voor een sociaal rechtvaardige 
transitie waarbij niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten. Het JTF moet in het 
bijzonder maatregelen omvatten om een 
recessie te voorkomen teneinde ervoor te 
zorgen dat de lokale bevolking achter de 
veranderingen staat en plaatselijke 
actoren uit de gemeenschap worden 
gestimuleerd en dat de gezondheids-, 
sociale en democratische infrastructuur 
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wordt verbeterd.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Om de diversificatie en reconversie 
te bevorderen van gebieden die 
aanvullende steun nodig hebben om de 
transitie te verwezenlijken, moet het JTF 
steun verlenen voor productieve 
investeringen die banen kunnen scheppen 
in groene en duurzame kmo’s, en met 
name in jonge ondernemingen en 
ondernemingen die actief zijn in de sector 
sociale innovatie. 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 
groene, fatsoenlijke en duurzame 
werkgelegenheid. Het doel moet zijn 
fatsoenlijke, duurzame banen in 
toekomstgerichte sectoren te scheppen en 
sociale inclusie mogelijk te maken, 
waarbij de vaardigheden en opleiding van 
plaatselijk personeel worden erkend, 
gewaardeerd en verbeterd. 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 en indien ze de 
overkoepelende doelstelling van het fonds 
ondersteunen, namelijk de transitie naar 
een klimaatneutrale, op hernieuwbare 
energie gebaseerde, uiterst hulpbronnen- 
en energie-efficiënte, circulaire economie 
versnellen, door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of de aanpassing ervan te 
ondersteunen en indien ze niet leiden tot 
of het gevolg zijn van relocatie, in 
volledige samenhang met het Fonds voor 
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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.

aanpassing aan de globalisering. 
Investeringen in bestaande industriële 
installaties, met inbegrip van die welke 
onder het emissiehandelssysteem van de 
Unie vallen, moeten worden toegestaan 
mits ze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie uiterlijk in 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 mits 
ze leiden tot de bescherming van een 
aanzienlijk aantal fatsoenlijke en 
duurzame banen. Dergelijke investeringen 
moeten bijgevolg worden gerechtvaardigd 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie, moeten duurzaam 
zijn en moeten stroken met het beginsel 
dat energie-efficiëntie op de eerste plaats 
komt. 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. De 
transitie die door de Europese Green Deal 
in gang wordt gezet, moet aan iedereen 
ten goede komen en mag niet leiden tot 
grotere ongelijkheden, waarbij bijzondere 
aandacht moet zijn voor 
plattelandsgebieden en de aanzienlijke 
economische moeilijkheden van 
plattelandsgebieden, vooral voor 
jongeren.

__________________ __________________
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 Gemeenschap en tot wijziging 
van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB 
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van 25.10.2003, blz. 32). L 275 van 25.10.2003, blz. 32).

Amendement 15

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 
verplicht zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen. Overeenkomstig 
artikel 21 bis van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] kunnen de JTF-
middelen vrijwillig worden versterkt met 
aanvullende financiering uit het EFRO en 
het ESF+, die daartoe meer middelen 
moeten krijgen. 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 en de 
doelstelling van die fondsen. In 
overeenstemming met de 
vereenvoudigingsdoelstelling mag de 
toepassing van het JTF geen zware 
administratieve lasten met zich 
meebrengen.

Amendement 16

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 

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke en meetbare start en 
uitvoering van een transitieproces in een 
specifiek gebied dat moet worden 
ondersteund om zijn afhankelijkheid van 
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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.

niet-duurzame activiteiten geleidelijk te 
beëindigen, om een klimaatneutrale 
economie ten laatste tegen 2050 tot stand 
te brengen. In dat verband moeten de 
ontvangende regio’s in de lidstaten – 
ondersteund door de Commissie – 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen. Bij het opstellen van de 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
moeten de ontvangende regio’s – in 
overeenstemming met de 
partnerschapsbeginselen – de relevante 
belanghebbenden, waaronder lokale en 
regionale autoriteiten, lokale en regionale 
actoren zoals bestaande lokale bedrijven 
en met name kmo’s en onderaannemers 
van grote energie-installaties, het 
maatschappelijk middenveld en de 
betrokken plaatselijke gemeenschappen 
raadplegen. In de plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten 
bijzonderheden over het transitieproces 
zijn opgenomen, waaronder maatregelen 
met sociaaleconomische impact voor het 
scheppen van banen, omscholing en 
bijscholing en investeringen in lokale 
sociale infrastructuur, in 
overeenstemming met ten minste de 
ambitie van hun nationale energie- en 
klimaatplannen, de Europese pijler van 
sociale rechten en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties. 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 tussen alle betrokken actoren 
en sectoren. Het bestaande platform moet 
ten volle worden benut om beste 
praktijken tijdens de planningsfase te 
verspreiden. Voor de ontwikkeling van 
territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moet een 
alomvattende aanpak worden vereist die 
rekening houdt met de gevolgen voor de 
aangrenzende leefgebieden, ook over de 
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grenzen heen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om de doeltreffendheid op 
de lange termijn en de positieve impact 
van de transitie en het JTF te 
waarborgen, zullen gegevens moeten 
worden verzameld om de in de sectoren en 
industrie noodzakelijke vaardigheden 
beter te voorspellen teneinde in te spelen 
op de door een nieuwe groene economie 
vereiste veranderingen en met name te 
voorzien in modellen voor de 
werkgelegenheidseffecten van 
decarbonisatiescenario’s, en zal toezicht 
moeten worden gehouden aan de hand 
van adequate indicatoren voor sociale 
duurzaamheid.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen actoren en plaatsen worden 
vermeld waarop de steun van het JTF moet 
worden geconcentreerd, en de nodige 
specifieke acties worden beschreven om 
uiterlijk in 2050 tot een klimaatneutrale 
economie te komen. In de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
moet in het bijzonder de sluiting worden 
vermeld van installaties die verband 
houden met de productie van fossiele 
brandstoffen, andere broeikasgasintensieve 
activiteiten, of activiteiten waarvan de 
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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).

industriële eindproducten direct gevolgen 
ondervinden van de transitie naar 
koolstofneutraliteit, evenals de behoefte 
aan steun voor de bij- en omscholing van 
werknemers en voor leveranciers en 
dienstverleners die sterk afhankelijk zijn 
van deze industrieën, alsook een 
gedetailleerd plan voor investeringen in 
sociale infrastructuur. De sociale partners 
worden in alle fasen van het proces 
betrokken om de specifieke behoeften in 
te brengen die moeten worden aangepakt. 
Die gebieden moeten nauwkeurig worden 
gedefinieerd en overeenkomen met regio’s 
van NUTS-niveau 3 of delen daarvan. In 
de plannen moeten de uitdagingen (op 
economisch, maatschappelijk en 
territoriaal vlak), de behoeften, kansen en 
hulpbronnen van die gebieden voor de 
realisatie van de transitie gedetailleerd 
worden beschreven, waaronder die op het 
gebied van sociale infrastructuur, het 
werkgelegenheidsscheppende potentieel 
en het bestaand educatief en technisch 
potentieel. In de plannen moet het soort 
concrete acties worden vermeld die nodig 
zijn voor de coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die duurzame en fatsoenlijke banen 
creëren, waarin voorrang wordt gegeven 
aan de verlichting van eventuele 
sociaaleconomische gevolgen van de 
transitie, en die ook consistent zijn met de 
transitie naar klimaatneutraliteit uiterlijk in 
2050 en de doelstellingen van de Europese 
Green Deal, de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat niemand 
achterblijft. 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 het 
nationale JTF-programma dat door de 
Commissie moet worden goedgekeurd.
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Amendement 19

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 
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. De Commissie moet de 
regio’s waar het gebruik van JTF-
middelen minder resultaat oplevert 
monitoren en ervoor zorgen dat deze 
regio’s verder worden ondersteund zodat 
geen enkele regio achterblijft.

Amendement 20

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 

(19) De doelstellingen van deze 
verordening — namelijk steun verlenen 
aan gebieden tijdens hun economische, 
arbeidsmarkt- en sociale transformatie 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 specifieke uitdagingen 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 
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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,

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,

Amendement 21

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 de groepen 
mensen en de gebieden die aanvullende 
steun nodig hebben voor de transitie naar 
een op hernieuwbare energie gebaseerde, 
zeer hulpbronnen- en energie-efficiënte, 
circulaire en klimaatneutrale economie 
van de Unie uiterlijk in 2050, om de 
uitdagingen van de transitie om te zetten 
in kansen, en tegelijkertijd de verdere 
ontwikkeling van het Europese sociale 
model voor de huidige en toekomstige 
generaties en de strijd tegen 
ongelijkheden te bevorderen.

Amendement 22

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 

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de volgende specifieke doelstelling:
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transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te pakken”.

- regio’s, lokale niveaus en mensen in staat 
te stellen de sociale, 
arbeidsmarktgerelateerde, economische en 
milieu-uitdagingen en -kansen van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
en maatschappij aan te pakken 
overeenkomstig de doelstelling om de 
mondiale temperatuurstijging te beperken 
tot beduidend minder dan 2 °C en zich 
tegelijkertijd in te zetten voor een 
beperking van de temperatuurstijging tot 
1,5 °C, en ervoor te zorgen dat de 
territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie de transparantie 
en zekerheid voor gemeenschappen, 
werknemers, industrieën en investeerders 
vergroten.

Amendement 23

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, met speciale aandacht 
voor de lidstaten die afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen, met naleving en 
ondersteuning van de overkoepelende 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal en de Europese pijler van sociale 
rechten om de klimaat- en milieu-
uitdagingen aan te pakken en 
tegelijkertijd te zorgen voor een 
rechtvaardige transitie waarbij niemand 
achterblijft. Het JTF ondersteunt de in 
artikel 4, lid 2, tot en met lid 2 quater, 
genoemde activiteiten en de toegang is 
alleen mogelijk voor lidstaten die zich 
hebben verbonden aan de doelstelling van 
klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050.
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Amendement 24

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 
10 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 dient niet ten koste te gaan 
van de middelen die zijn toegewezen aan 
andere MFK-sectoren.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

0,35 % van het in de eerste alinea vermelde 
bedrag wordt toegewezen voor technische 
bijstand op initiatief van de Commissie.

Een minimumaandeel van 0,35 % van het 
in de eerste alinea vermelde bedrag wordt 
toegewezen voor technische bijstand op 
initiatief van de Commissie.

Amendement 26

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 

3. De Commissie stelt door middel 
van een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 10 een besluit vast 
tot vaststelling van de jaarlijkse verdeling 
van de middelen – met inbegrip van de 
eventuele in lid 2 bedoelde aanvullende 
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volgens de in bijlage I beschreven 
methode.

middelen – per lidstaat volgens de in 
bijlage I beschreven methode.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Middelen uit het herstelinstrument voor 
de Europese Unie
1. De in artikel 2 van Verordening 
[herstelinstrument voor Europa] bedoelde 
maatregelen worden uitgevoerd in het 
kader van het JTF met 30 miljard EUR in 
lopende prijzen van het in [artikel 3, lid 2, 
onder a), punt vi], van die verordening 
genoemde bedrag, onder voorbehoud van 
het bepaalde in [artikel 4, leden 3, 4 en 8], 
van die verordening.
Dit bedrag wordt beschouwd als andere 
middelen als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
van deze verordening en vormt externe 
bestemmingsontvangsten in de zin van 
artikel 21, lid 5, van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046. 
Zij worden in aanvulling op de totale 
middelen als bedoeld in artikel 3 
beschikbaar gesteld voor vastlegging in de 
begroting in het kader van de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
voor de jaren 2021 tot en met 2024, en wel 
als volgt:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Daarnaast wordt 15 600 000 EUR in 
lopende prijzen beschikbaar gesteld voor 
administratieve uitgaven uit de in de 
eerste alinea van dit lid bedoelde 
middelen.
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2. 0,35 % van het in de eerste alinea 
van lid 1 vermelde bedrag wordt 
toegewezen voor technische bijstand op 
initiatief van de Commissie.
3. De jaarlijkse verdeling van het in 
lid 1 bedoelde bedrag door de lidstaten 
wordt opgenomen in het in artikel 3, lid 3, 
bedoelde besluit van de Commissie 
overeenkomstig de in bijlage I 
vastgestelde methode.
4. In afwijking van artikel 14, lid 3, 
van het Financieel Reglement zijn de 
vrijmakingsregels van titel VII, 
hoofdstuk IV, van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] van toepassing 
op de vastleggingen in de begroting op 
basis van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde middelen. In afwijking van 
artikel 12, lid 4, onder c), van het 
Financieel Reglement worden deze 
middelen niet gebruikt voor een 
vervolgprogramma of -actie.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF uitsluitend de volgende 
activiteiten:

2. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF de volgende activiteiten voor de 
economische transitie mits zij in 
aanmerking komen overeenkomstig 
Verordening ... [verordening inzake 
duurzame taxonomie]:

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) productieve investeringen in kmo’s 
– met inbegrip van startende 

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

energiegemeenschappen en coöperaties, 
en ondernemingen die actief zijn op het 
gebied van sociale innovatie – die leiden 
tot het scheppen van fatsoenlijke en 
duurzame banen, economische 
diversificatie en reconversie;

Amendement 30

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, in sociale 
ondernemingen en toekomstgerichte, 
duurzame sectoren, hernieuwbare 
energie, vergroening en de aanleg van 
groene infrastructuur, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten;

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) investeringen met sociale effecten, 
dat wil zeggen investeringen die de 
ontwikkeling van bedrijven stimuleren die 
een positief, lokaal en meetbaar sociaal en 
milieueffect teweegbrengen;

Amendement 32

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 

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

Amendement 33

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 hernieuwbare energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiënte, waaronder gerichte 
aanpassingsmaatregelen om 
energiearmoede en slechte huisvesting 
aan te pakken, en hernieuwbare energie, 
evenals in het gebruik van slimme, 
energie-efficiënte, lokale en multimodale 
milieuvriendelijke stedelijke 
vervoersmiddelen om de emissies in alle 
soorten vervoer te verminderen;

Amendement 34

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 wanneer 
deze gericht zijn op micro-ondernemingen 
en kleine ondernemingen;

Amendement 35

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 
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inachtneming van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt;

Amendement 36

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 stimulering van 
een niet-toxische circulaire economie, ook 
in de bio-economie, onder meer door het 
voorkomen en verminderen van afval, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

Schrappen

Amendement 38

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;

Schrappen

Amendement 39

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

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

Schrappen

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) technische bijstand. Schrappen

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF sociale investeringen, waaronder 
die ter ondersteuning van de uitvoering 
van de Europese pijler van sociale 
rechten, waarbij de participatie van en 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap en de meest behoeftigen worden 
gewaarborgd, met name door middel van:
a) microfinanciering, financiering 
voor sociale ondernemingen en de sociale 
economie;
b) sociale innovatie, sociale 
infrastructuur en infrastructuur voor 
plaatselijke gemeenschappen, zoals 
gemeenschaps- en vrijwilligerscentra;
c) faciliteiten voor onderwijs en 
opleiding;
d) in energie-efficiënte sociale 
woningbouw waardoor energie-armoede 
wordt bestreden en “huisvesting voor 
alles”-oplossingen voor mensen die 
gevaar lopen dakloos te worden;
e) kwaliteitsvolle, duurzame en 
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betaalbare sociale en 
gezondheidszorginfrastructuur en 
gezondheidszorgdiensten en innovatieve 
gezondheidsoplossingen;
f) culturele en erfgoedactiviteiten 
met een maatschappelijk doel.

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF de volgende investeringen die 
gericht zijn op werknemers en 
werkzoekenden:
a) bij- en omscholing van niet alleen 
huidige of voormalige werknemers in de 
fossielebrandstoffenindustrie, maar ook 
personen buiten de arbeidsmarkt, met 
inbegrip van langdurig werklozen, 
mensen die op zoek zijn naar een eerste 
baan en jongeren die niet werken, 
studeren of een opleiding volgen 
(NEET’s);
b) actief arbeidsmarkt- en 
vaardighedenbeleid met het oog op 
toekomstgerichte sectoren en 
werkgelegenheid, alsook persoonlijke en 
op de mens gerichte hulp, advies- en 
ondersteunende diensten voor 
werkzoekenden;
c) waar passend tijdelijke 
inkomenssteunmaatregelen en sociale 
bescherming voor werknemers die het 
meest direct zijn getroffen door de 
transitie, met bijzondere aandacht voor 
armoede onder werkenden. Deze 
maatregelen zouden slechts een 
aanvulling zijn op nationale vangnetten, 
waar noodzakelijk;
d) actieve inclusie van 
werkzoekenden en sociaaleconomische 
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integratie van mensen en 
gemeenschappen.

 (De letters a tot en met d van artikel 2 ter komen overeen met de letters h tot en met j van het 
voorstel van de Commissie, met de volgende wijzigingen, die zijn vetgedrukt en onderstreept:

h) bij- en omscholing van niet alleen huidige of voormalige werknemers in de 
fossielebrandstoffenindustrie, maar ook personen buiten de arbeidsmarkt, met inbegrip van 
langdurig werklozen, mensen die op zoek zijn naar een eerste baan en jongeren die niet 
werken, studeren of een opleiding volgen (NEET’s);

i) actief arbeidsmarkt- en vaardighedenbeleid met het oog op toekomstgerichte 
sectoren en werkgelegenheid alsook hulp voor werkzoekenden bij het zoeken van een baan;

i bis) waar passend tijdelijke inkomenssteunmaatregelen en sociale bescherming voor 
werknemers die het meest direct zijn getroffen door de transitie, met bijzondere aandacht 
voor armoede onder werkenden. Deze maatregelen zouden slechts een aanvulling zijn op 
nationale vangnetten, waar noodzakelijk;

j) actieve inclusie van werkzoekenden en sociaaleconomische integratie van mensen en 
gemeenschappen.)

Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Overeenkomstig lid 1 
ondersteunt het JTF technische bijstand 
met betrekking tot de in lid 2, 2 bis en 
2 ter, bedoelde investeringsonderdelen.

Amendement 44

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 

2 quinquies. Daarnaast kan het JTF in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c) VWEU en 
overeenkomstig staatssteunregels van de 
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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.

Unie als vastgesteld in de artikelen 107 en 
108 VWEU steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie en onderworpen zijn geweest 
aan een extra controle van naleving van 
de Europese pijler van sociale rechten, en 
leiden tot de creatie van duurzame 
hoogwaardige werkgelegenheid en betere 
sociale inclusie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie en de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen niet in stand houden.

Amendement 45

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.

2 sexies. Het JTF kan ook steun 
verlenen voor investeringen ter 
vermindering van de broeikasgasemissies 
van de in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG 
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 en de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen niet in stand houden, en 
moeten sociaal en ecologisch duurzaam 
zijn.
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Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 septies. Bij het begroten en 
programmeren van acties is het JTF erop 
gericht in gelijke mate steun te verlenen 
voor elk van de drie in lid 2, lid 2 bis, en 
lid 2 ter, bedoelde investeringsonderdelen. 
Het beginsel van gelijke aandelen kan 
naar eigen inzicht door de regio’s worden 
aangepast, waarbij de verplichting bestaat 
een evenwichtige benadering van de 
verschillende investeringsonderdelen in 
acht te nemen. 

Amendement 47

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 
aardgas als overgangsbrandstof of 
tussenproduct tussen steenkool en groene 
energieën;

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in artikel 4, lid 2, onder a) en b), 
vermelde activiteiten zijn de specifieke 
uitsluitingen van het [ESF+] ook van 
toepassing.
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Amendement 49

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 en wanneer de geplande 
activiteiten voldoen aan de in artikel 4, 
lid 2, onder f), vastgestelde 
planningsvereiste en de doelstellingen van 
de Europese Green Deal.

Amendement 50

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, in 
voorkomend geval, de overeenkomstig 
artikel [21 bis] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] overgedragen 
middelen. Het aandeel van het ESF+ in 
het totaal van de overgedragen middelen 
mag niet hoger zijn dan 20 %.

Amendement 51
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 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, met volledige 
inachtneming van het 
partnerschapsbeginsel, samen met de 
betrokken lokale en regionale autoriteiten 
van de betreffende gebieden, alsook met de 
sociale partners, maatschappelijke 
organisaties en lokale actoren, 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, arbeidsmarkt- en sociale 
effecten van de transitie, alsmede de 
indirecte bedrijfstakken die worden 
getroffen zoals toeleveranciers en 
dienstverleners, met name wat betreft de 
aanpassing van werknemers, de 
herscholingsbehoeften van de verwachte 
arbeidsprofielen ten gevolge van de 
veranderingen op de arbeidsmarkt in die 
gebieden of de verwachte aanpassing van 
werknemers of het verwachte banenverlies 
bij de productie en het gebruik van fossiele 
brandstoffen, de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit, en de sectoren 
waarvan de industriële eindproducten 
rechtstreeks door de transitie naar 
koolstofneutraliteit worden getroffen.

__________________ __________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 

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

gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie tegen 
uiterlijk 2050, met inbegrip van wettelijk 
bindende data voor belangrijke stappen in 
het transitieproces die consistent zijn met 
de meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”), voor de 
uitfasering van steenkool, overige fossiele 
brandstoffen, en subsidies voor fossiele 
brandstoffen, binnen het betreffende 
gebied in een tijdsbestek dat in 
overeenstemming is met de doelstelling 
om de stijging van de temperatuur op 
aarde te beperken tot 1,5 °C boven het 
pre-industriële niveau;

Amendement 53

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 of de sectoren die het 
zwaarst door het onder a) bedoelde 
transitieproces worden getroffen 
overeenkomstig lid 1;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c
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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, 
arbeidsmarkt-, economische en 
milieueffecten alsmede de positieve 
neveneffecten, met name op het gebied 
van gezondheid en welzijn, van de transitie 
naar een op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie – waarbij het 
potentiële aantal getroffen banen en 
banenverlies alsmede de potentiële creatie 
van banen, behoefte aan nieuwe 
vaardigheden en andere sociale gevolgen 
van de groene economie, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de transitie 
naar koolstofneutraliteit, het afstappen 
van het gebruik van fossiele brandstoffen 
of de stopzetting van broeikasgasintensieve 
activiteiten in die gebieden en de 
uitdagingen in termen van energie-
armoede;

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de uitdagingen en 
kansen voor de maatschappij, 
arbeidsmarkt, economie en het milieu van 
de transitie naar een op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde, zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte, 
circulaire en klimaatneutrale economie, 
met een uitvoerige lijst van de geplande 
acties met inachtneming van de in artikel 
4, lid 2, onder a) en b) bedoelde 
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evenwichtige verdeling tussen de de drie 
investeringsonderdelen;

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale strategieën en plannen;

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale, interregionale of 
grensoverschrijdende strategieën en 
plannen, de overige Uniefondsen zoals het 
[ESF+], het EFRO en het EGF, de 
NECP’s, de betrokken strategieën van de 
Unie (de Europese Green Deal en de 
Europese pijler van sociale rechten), en 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties;

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een gedetailleerde lijst van de 
verschillende geraadpleegde partners en 
belanghebbenden die de mensen 
vertegenwoordigen die in de betreffende 
gebieden wonen;

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 

f) een beschrijving van de 
governance-instrumenten en -
mechanismen, die bestaan uit de 
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monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties;

partnerschapsovereenkomst en de wijze 
waarop de betrokken lokale en regionale 
autoriteiten en lokale belanghebbenden 
werden betrokken bij de organisatie en 
uitvoering van het partnerschap, de 
geplande monitoring- en 
evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties, in 
overeenstemming met de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (CDR 240/2014);

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) een beschrijving van de wijze 
waarop de openbare raadpleging die aan 
de opstelling van territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie voorafging 
werd georganiseerd en de wijze waarop de 
uitkomst van deze raadpleging in 
aanmerking is genomen;

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 - letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties en de 
verwachte bijdrage ervan om het effect van 
de transitie te verzachten;

g) een beoordeling van de 
transitiemogelijkheden voor de 
betreffende gebieden en hun inwoners, 
met een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties, waaronder 
het arbeidsmarkt- en vaardighedenbeleid 
dat nodig is om een actieve rol te 
vervullen bij het bevorderen en 
ondersteunen van werkgelegenheid en het 
creëren van banen, en de verwachte 
bijdrage ervan om de sociale, 
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economische, energiezekerheids- en 
milieueffecten van de transitie te 
verzachten en de uitdagingen van de 
transitie om te zetten in een kans voor de 
regio en de mensen die daar wonen;

Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis van 
een kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen;

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis van 
een kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen; of 
wanneer er een dwingende noodzaak is 
werknemers en werkzoekenden om te 
scholen en geen andere financiering 
beschikbaar is;

Amendement 62

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie en 
leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies die aanzienlijk 
verder gaat dan de betreffende benchmarks 

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie en leiden tot een 
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voor kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen;

aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies die aanzienlijk verder 
gaat dan de betreffende benchmarks voor 
kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen en toegespitst zijn op sociale 
duurzaamheid;

Amendement 63

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 ontwikkelingsbehoeften van 
het in het plan beoogde gebied te 
voorzien.

Amendement 64

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) een duidelijke beschrijving van de 
rol die wordt verwacht van de overheid en 
openbare instanties ter ondersteuning van 
de uitvoering van de plannen.

Amendement 65

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met de in 

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met de in 
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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.

artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de betreffende strategieën voor 
slimme specialisatie, de nationale energie- 
en klimaatplannen, de Europese Green 
Deal, de Europese pijler van sociale 
rechten, de verbintenissen van de Unie uit 
hoofde van de Overeenkomst van Parijs 
en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties.

Amendement 66

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

Schrappen

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie zijn niet van 
toepassing op overheidsinvesteringen in 
fossielebrandstofinfrastructuur en bieden 
een kans om lokale economieën en korte 
economische trajecten verder te 
versterken.

Amendement 68
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De toepassing van dit artikel 
gebeurt in volledige overeenstemming met 
het Unie- en nationale recht inzake 
gegevensbescherming en zonder afbreuk 
te doen aan de bepalingen van 
Verordening (EU).../... [nieuwe GB-
verordening].

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 8, lid 4, 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 3, lid 3, en artikel 8, lid 4, 
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.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen en raadpleegt zij 
belanghebbenden overeenkomstig de 
beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
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13 april 2016 over beter wetgeven. 2016 over beter wetgeven.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikelen 8, 
lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, 
en artikel 8, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool (weging van 25 %),

ii) werkgelegenheid in de winning en 
het energieverbruik van steenkool en 
bruinkool, olieschalie en turf (weging van 
25 %),

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
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worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 2 miljard 
EUR ontvangt. De bedragen boven 
2 miljard EUR  per lidstaat worden in 
verhouding met de aan alle andere lidstaten 
toegewezen bedragen herverdeeld. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
dienovereenkomstig herberekend;

worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 8 miljard 
EUR ontvangt. De bedragen boven 
2 miljard EUR  per lidstaat worden in 
verhouding met de aan alle andere lidstaten 
toegewezen bedragen herverdeeld. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
dienovereenkomstig herberekend;

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overzicht van het transitieproces en 
vaststelling van de zwaarst getroffen 
gebieden in de lidstaat

1. Overzicht van het transitieproces en 
vaststelling van de gebieden in de lidstaat 
die steun nodig hebben om de transitie 
naar koolstofneutraliteit te realiseren

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder a) – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. Overzicht van het verwachte 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de nationale energie- en 
klimaatplannen en andere bestaande 
transitieplannen, met inbegrip van een 
tijdschema voor het stopzetten of afbouwen 
van activiteiten als de winning van 
steenkool en bruinkool of de 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool

1.1. Overzicht van het verwachte 
transitieproces naar een op hernieuwbare 
energie gebaseerde, uiterst hulpbronnen- 
en energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de nationale energie- en 
klimaatplannen en andere bestaande 
transitieplannen, met inbegrip van een 
tijdschema voor het stopzetten of afbouwen 
van aan fossiele brandstoffen verbonden 
activiteiten tegen 2050 en in een 
tijdsbestek dat in overeenstemming is met 
de doelstelling om de stijging van de 
temperatuur op aarde te beperken tot 
1,5 °C boven het pre-industriële niveau
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Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder b) – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2. Vaststelling van de gebieden die naar 
verwachting het zwaarst zullen worden 
getroffen en motivering van deze keuze, 
met een overeenkomstige raming van de 
gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid op basis van het overzicht 
in punt 1.1

1.2. Vaststelling van de gebieden, sectoren, 
gemeenschappen en de categorieën 
mensen die daar wonen die het meest 
behoefte hebben aan passende steun om 
de uitdaging om te zetten in een kans voor 
die mensen en motivering van deze keuze, 
met een overeenkomstige raming van de 
gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid op basis van het overzicht 
in punt 1.1

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beoordeling van de 
transitieproblemen voor elk van de 
vastgestelde gebieden

2. Beoordeling van de 
transitieproblemen en -mogelijkheden voor 
elk van de vastgestelde gebieden

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1. Beoordeling van de economische, 
sociale en territoriale gevolgen van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie

2.1. Beoordeling van de economische, 
sociale, sectorale en territoriale 
uitdagingen en kansen van de transitie 
naar een op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie



AD\1208253NL.docx 51/61 PE650.398v02-00

NL

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder c) – tabel – alinea 1 – 
streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– krimpende sectoren, die naar 
verwachting hun met de transitie verband 
houdende activiteiten zullen stopzetten of 
aanzienlijk zullen afbouwen, met 
bijbehorend tijdschema;

– krimpende sectoren en sectoren die 
naar verwachting zullen krimpen 
overeenkomstig de overkoepelende 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal, die naar verwachting hun met de 
transitie verband houdende activiteiten 
zullen stopzetten of aanzienlijk zullen 
afbouwen, met bijbehorend tijdschema;

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder c) – tabel – alinea 2 – 
streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het verwachte banenverlies en de 
verwachte behoeften aan omscholing, 
rekening houdend met de prognoses voor 
de vaardigheidsbehoeften;

– het verwachte banenverlies en de 
verwachte behoeften aan omscholing, 
vaardigheden en opleiding, en de 
geplande soorten steun en beleid, rekening 
houdend met de prognoses voor de 
vaardigheidsbehoeften in de verschillende 
sectoren en industrietakken om zich te 
kunnen aanpassen aan de vereiste 
veranderingen;

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder c) – tabel – alinea 2 – 
streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het potentieel aan economische 
diversificatie en de ontwikkelingskansen.

– het potentieel aan economische 
diversificatie en de ontwikkelingskansen 
voor de gebieden en hun inwoners in 
andere mogelijke bestaande of nieuwe 
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duurzame sectoren en ondernemingen;

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder c) – tabel – alinea 2 – 
streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de verwachte gevolgen voor 
verschillende categorieën van de lokale 
bevolking ten aanzien van leeftijd, 
geslacht en woonplaats.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. Ontwikkelingsbehoeften en -
doelstellingen tegen 2030 met het oog op 
het bereiken van klimaatneutraliteit

2.2. Ontwikkelingsbehoeften en -
doelstellingen tegen 2030 met het oog op 
het bereiken van een op hernieuwbare 
energie gebaseerde, uiterst hulpbronnen- 
en energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder d) – tabel – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ontwikkelingsbehoeften om de 
problemen die met de transitie gepaard 
gaan, aan te pakken; 

– ontwikkelingsbehoeften om de 
problemen en mogelijkheden die met de 
transitie gepaard gaan, aan te pakken;

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder d) – tabel – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– doelstellingen en verwachte 
resultaten van de uitvoering van de 
prioriteit van het JTF.

– doelstellingen en verwachte 
resultaten van de uitvoering van de 
prioriteit van het JTF, onder meer voor de 
mensen die in de betreffende regio’s 
wonen;

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder d) – tabel – streepje 2 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– doelstellingen en verwachte 
resultaten voor de lokale economie.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.3 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder e) – tabel – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– andere regionale of nationale 
ontwikkelingsplannen.

– andere regionale, nationale, 
territoriale, interregionale of 
grensoverschrijdende strategieën en 
plannen, overige Uniefondsen zoals het 
[ESF+], het EFRO en het EGF, de 
NECP’s, de betrokken strategieën van de 
Unie (de Europese Green Deal en de 
Europese pijler van sociale rechten), en 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties;

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.3 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder e) – tabel – streepje 3 
bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een gedetailleerde lijst van de 
verschillende geraadpleegde partners en 
belanghebbenden die de mensen 
vertegenwoordigen die in de betreffende 
gebieden wonen.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder g) – tabel – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– soort voorgenomen concrete acties 
en de verwachte bijdrage ervan om het 
effect van de klimaattransitie te 
verzachten.

– soort voorgenomen concrete acties 
en de verwachte bijdrage ervan om de 
rechtvaardige transitie naar 
koolstofneutraliteit te begeleiden en actief 
te ondersteunen.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder h) – tabel – alinea 1 – 
streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een volledige lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen en voor 
elk ervan een motivering van de noodzaak 
van dergelijke steun op basis van een 
kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen.

– een volledige lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen en voor 
elk ervan een motivering van de noodzaak 
van dergelijke steun op basis van een 
kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde duurzame en 
fatsoenlijke banen of wanneer er een 
dwingende noodzaak is werknemers en 
werkzoekenden om te scholen en geen 
andere financiering beschikbaar is.
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Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder i) – tabel – alinea 1 – 
streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een volledige lijst van de te 
ondersteunen acties en een motivering dat 
deze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies tot onder de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG, mits zij 
noodzakelijk zijn voor de bescherming van 
een aanzienlijk aantal banen.

– een volledige lijst van de te 
ondersteunen acties en een motivering dat 
deze bijdragen tot de transitie naar een op 
hernieuwbare energie gebaseerde, uiterst 
hulpbronnen- en energie-efficiënte, 
circulaire en klimaatneutrale economie en 
leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies tot onder de 
relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG, mits zij noodzakelijk zijn 
voor de aanpassing, de omvorming of het 
verlies van de betrokken banen en de 
nieuwe banen fatsoenlijk en duurzaam 
zijn.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder j) – tabel – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– synergie en complementariteit van 
de voorgenomen acties met andere 
programma’s in het kader van de 
doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” (ondersteuning 
van het transitieproces), andere 
financieringsinstrumenten (het 
Moderniseringsfonds van het 
emissiehandelssysteem van de EU) en 
andere pijlers van het mechanisme voor 
een rechtvaardige transitie (specifieke 
regeling in het kader van InvestEU en de 
met de Europese Investeringsbank 
opgezette leenfaciliteit voor de 
overheidssector) om aan de vastgestelde 
investeringsbehoeften te voldoen

– synergie en complementariteit van 
de voorgenomen acties met andere 
programma’s in het kader van de 
doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” (ondersteuning 
van het transitieproces), andere 
financieringsinstrumenten (het 
Moderniseringsfonds van het 
emissiehandelssysteem van de EU) en 
andere pijlers van het mechanisme voor 
een rechtvaardige transitie (specifieke 
regeling in het kader van InvestEU en de 
met de Europese Investeringsbank 
opgezette leenfaciliteit voor de 
overheidssector) om aan de vastgestelde 
investeringsbehoeften te voldoen en 
vereiste steun voor mensen die in de 
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betreffende gebieden wonen, met name 
werknemers en werkzoekenden;

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder j) – tabel – streepje 1 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een duidelijke beschrijving van de 
rol die wordt verwacht van de overheid en 
openbare instanties ter ondersteuning van 
de uitvoering van de plannen.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.1 – tabel – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– regelingen voor de betrokkenheid 
van partners bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie;

– regelingen voor de actieve 
betrokkenheid van partners, in 
overeenstemming met de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (CDR 240/2014), 
waaronder ngo’s, vakbonden en andere 
belangrijke vertegenwoordigers en 
belanghebbenden die de mensen 
vertegenwoordigen die in de betreffende 
gebieden wonen, met name werknemers 
en werkzoekenden, bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie, waaronder welke 
maatschappelijke organisaties moeten 
worden betrokken en hoe 
vertegenwoordigers van gemeenschappen 
proactief moeten worden geraadpleegd en 
betrokken bij het programmeringsproces. 
Zij moeten vóór, tijdens en na de 
opstelling van 
programmeringsdocumenten worden 
geraadpleegd en betrokken;
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Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.1 – tabel – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– resultaten van openbare 
raadpleging.

– resultaten van openbare 
raadpleging, in overeenstemming met de 
Europese gedragscode inzake 
partnerschap in het kader van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen (CDR 240/2014), en 
een beschrijving van de wijze waarop de 
openbare raadpleging werd georganiseerd 
en de wijze waarop de uitkomst van deze 
raadpleging in aanmerking is genomen in 
het plan.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.2 – tabel – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– geplande monitoring- en 
evaluatiemaatregelen, met inbegrip van 
indicatoren voor het meten van de 
capaciteit van het plan om de 
doelstellingen te verwezenlijken

– geplande monitoring- en 
evaluatiemaatregelen, met inbegrip van 
indicatoren voor het meten van de 
capaciteit van het plan om de 
doelstellingen te verwezenlijken, de 
uitfasering van alle aan fossiele 
brandstoffen verbonden activiteiten in de 
betreffende gebieden, het aantal nieuwe 
duurzame en fatsoenlijke banen en de 
arbeidskansen die kunnen worden 
gecreëerd en de verwachte sociale 
resultaten zoals vermindering van de 
extreme armoede

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.3 – tabel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Instantie(s) die verantwoordelijk is (zijn) 
voor de coördinatie en de monitoring van 
de uitvoering van het plan en de rol 
daarvan

Instantie(s) die verantwoordelijk is (zijn) 
voor de coördinatie en de monitoring van 
de uitvoering van het plan en de rol 
daarvan, overeenkomstig de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (CDR 240/2014)

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel – kolom 1 – Output – na “RCO 209” (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de regio’s van NUTS-niveau 3 die de 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
uitvoeren, de regionale sociale 
ontwikkeling:
RCO 301 - investeringen in 
microfinancieringen, financieringen van 
sociale ondernemingen en de sociale 
economie;
RCO 302 - faciliteiten voor onderwijs en 
opleiding;
RCO 303 - investering in energie-
efficiënte sociale woningbouw waardoor 
energie-armoede wordt bestreden en 
mensen die gevaar lopen dakloos te 
worden huisvesting wordt geboden;
RCO 304 - kwaliteitsvolle, duurzame en 
betaalbare sociale en 
gezondheidszorginfrastructuur en 
gezondheidszorgdiensten en innovatieve 
gezondheidsoplossingen, inclusief 
gezondheidsdiensten en nieuwe 
zorgmodellen;
RCO 305 - sociale innovatie, met inbegrip 
van innovatieve sociale oplossingen en 
regelingen om sociale effecten en 
resultaten op die gebieden te bevorderen;
RCO 306 - culturele en erfgoedactiviteiten 
met een maatschappelijk doel;
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RCO 307 - infrastructuur voor 
plaatselijke gemeenschappen, zoals 
gemeenschaps- en vrijwilligerscentra;
RCO 309 - inclusie van en 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap.
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