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Amendement 71
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) 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. Bovendien levert deze 
verordening een belangrijke bijdrage aan 
de onmisbare maatregelen ter bestrijding 
van de sterke en plotselinge deflatie waar 
de EU naar aanleiding van de COVID-19-
pandemie een antwoord op moet vinden.

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

Or. it

Amendement 72
Radan Kanev

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

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

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de 
periode 2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs om de mondiale 
temperatuurstijging te beperken tot 
maximaal 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 in specifieke 
financiering uit hoofde van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het cohesiebeleid 
voorziet om de economische en sociale 
uitdagingen van de transitie naar een 
volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie aan te pakken, 
die zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 
2050 moet zijn gerealiseerd, en de regio’s 
en bevolking van de Unie te helpen en te 
begeleiden door middel van sociale, 
arbeidsmarkt- en economische 
ondersteuning.

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

Or. en

Amendement 73
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
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Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs, de Europese 
pijler van sociale rechten 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 niemand aan 
zijn lot over te laten en de economische en 
sociale kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
tegen 2050 aan te pakken, waarbij de 
resterende broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

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

Or. fr

Amendement 74
Stelios Kympouropoulos
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 75
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)



AM\1204978NL.docx 7/138 PE652.272v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De COVID-19-pandemie heeft in 
de lidstaten een groot gezondheids-, 
economisch en sociaal effect met 
onbekende gevolgen. Het is belangrijk dat 
de situatie waarin de regio’s zich 
bevinden, wordt geanalyseerd en dat een 
herstelplan wordt opgesteld dat op hun 
specifieke kenmerken is afgestemd, 
waarin prioriteit wordt gegeven aan het 
economisch herstel en het behoud en het 
creëren van banen en waarbij de 
doelstellingen van de Green Deal opnieuw 
moeten worden bekeken.

Or. es

Amendement 76
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale, volledig op hernieuwbare 
energie gebaseerde, uiterst hulpbronnen- 
en energie-efficiënte en circulaire 
economie vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Volgens 
een klimaatenquête van de Europese 
Investeringsbank (EIB) van 2019 vraagt 
82 % van de burgers van de Unie om 
specifieke financiële steun voor de 
energietransitie. 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. De strijd tegen de 
klimaatverandering en de achteruitgang 
van het milieu zijn uitdagingen die op 
middellange en lange termijn kunnen 
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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.

worden omgezet in kansen voor iedereen 
als zij op sociaal rechtvaardige wijze 
worden vormgegeven. 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. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal, arbeidsmarkt- en 
economisch effect op regio’s en hun 
inwoners die sterk afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen – gas, steenkool, 
bruinkool, turf en olieschalie – en/of 
broeikasgasintensieve industrieën. Veel 
van deze regio’s behoren tot de meest 
welvarende van hun respectievelijke 
lidstaat, maar lopen het risico op een 
ernstige economische en sociale 
achteruitgang als de transitie niet 
adequaat wordt beheerd. 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. 
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.

Or. en

Amendement 77
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De transitie naar een (2) De transitie naar een 
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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.

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. De 
deflatie die de strijd tegen de 
klimaatverandering met zich meebrengt, 
heeft op middellange termijn sociaal-
economische consequenties en zal dan 
ook een milieueffect hebben dat niet altijd 
positief is. Aangezien de COVID-19-
pandemie een diepe recessie en, bij gebrek 
aan een passend monetair beleid van de 
ECB, een aanhoudende deflatie zal 
veroorzaken, zou dit het uitgelezen 
moment zijn om het procyclische effect 
van het klimaatbeleid van de Unie te 
verzachten door de verwezenlijking van de 
door de Europese Raad goedgekeurde 
doelstelling naar een nader te bepalen 
datum te verschuiven. Bovendien starten 
de regio’s en de lidstaten hun vereiste en 
hoogdringende transitie naar een 
klimaatneutrale economie niet allemaal 
vanaf hetzelfde beginpunt en beschikken 
niet allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. 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, arbeidsmarkt- 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 
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gedrang komen.

Or. it

Amendement 78
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal en economisch 
effect op regio’s die sterk afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen – vooral 
steenkool, bruinkool, turf 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. 
Er moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan NUTS 3-gebieden met minder 
dan 12,5 inwoners/km2 of met een 
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gemiddelde jaarlijkse bevolkingsafname 
van meer dan -1 % tussen 2007 en 2017, 
waarvoor specifieke regionale en 
nationale plannen worden opgesteld om 
meer mensen aan te trekken tot de regio 
en hen aan te moedigen er te blijven, 
alsook om de bedrijfsinvesteringen en de 
toegankelijkheid van digitale en openbare 
diensten te vergroten.

Or. en

Amendement 79
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie en moet 
een kans voor duurzame groei vormen die 
ten goede komt aan de economische en 
maatschappelijke ontwikkeling van alle 
gebieden. Bij de energietransitie mag 
niemand aan zijn lot worden overgelaten. 
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, waaronder het effect op de 
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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.

arbeidsmarkt, 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 en 
de sociale ongelijkheden tussen 
Europeanen worden vergroot, waardoor 
de doelstellingen van sociale, economische 
en territoriale cohesie in het gedrang 
komen.

Or. fr

Amendement 80
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) In het kader van de huidige 
gezondheids- en economische crisis die is 
veroorzaakt door het virus uit Wuhan, is 
het noodzakelijk dat de doelstellingen 
inzake de transitie naar een klimaatneutrale 
en circulaire economie worden uitgesteld 
en plaatsmaken voor het behoud en het 
herstel van de Europese productiesector 
als de belangrijkste beleidsdoelstelling 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 
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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.

allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal en economisch 
effect op regio’s die sterk afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen – vooral 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie – 
of broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Or. es

Amendement 81
Manuel Pizarro, Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan 
Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco 
Majorino, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 
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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.

maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal, arbeidsmarkt-, 
economisch en cultureel effect op regio’s 
die sterk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen – vooral steenkool, bruinkool, 
turf en olieschalie – of 
broeikasgasintensieve industrieën en 
andere energie-intensieve sectoren zoals 
staal, cement, chemicaliën, glas en 
vervoer, die aanzienlijke steun nodig 
zullen hebben om zich aan te passen en te 
moderniseren. Een dergelijke situatie 
brengt niet alleen het risico mee dat de 
transitie in de Unie op het gebied van 
klimaatactie niet overal even snel verloopt, 
maar ook dat de verschillen tussen de 
regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Or. en

Amendement 82
Sandra Pereira, Marc Botenga

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 
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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.

hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen, gezien hun 
specifieke historische en culturele 
omstandigheden of het effect van 
bezuinigingsmaatregelen op hun 
economische groei. Sommige zijn verder 
gevorderd dan andere en de transitie heeft 
een groter sociaal en economisch effect op 
regio’s die sterk afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen – vooral steenkool, 
bruinkool, turf en olieschalie – of 
broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Or. pt

Amendement 83
Marianne Vind

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 uiterlijk in 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 
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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.

hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd ten aanzien van de 
groene transitie 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, 
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 ook dat de verschillen tussen de 
regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Or. en

Amendement 84
Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 
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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.

allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en sommige 
worden, ook in het licht van de COVID-
19-crisis harder getroffen dan andere en 
de transitie heeft een groter sociaal en 
economisch effect op regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen – 
vooral steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie – of broeikasgasintensieve 
industrieën. Een dergelijke situatie brengt 
niet alleen het risico mee dat de transitie in 
de Unie op het gebied van klimaatactie niet 
overal even snel verloopt, maar ook dat de 
verschillen tussen de regio’s toenemen, 
waardoor de doelstellingen van sociale, 
economische en territoriale cohesie in het 
gedrang komen.

Or. en

Amendement 85
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 
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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.

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, 
en maatschappelijke weerstand tegen 
klimaatbeleid ontstaat onder groepen voor 
wie dit negatieve gevolgen heeft.

Or. en

Amendement 86
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 
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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.

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 en de overzeese gebieden 
en landen van de EU toenemen, waardoor 
de doelstellingen van sociale, economische 
en territoriale cohesie in het gedrang 
komen.

Or. en

Amendement 87
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 
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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.

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 
fundamentele waarden van onze Unie en 
de doelstellingen van sociale, economische 
en territoriale cohesie in het gedrang 
komen.

Or. en

Amendement 88
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 (ook negatief) sociaal en 
economisch effect op regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen – 
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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.

vooral steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie – of broeikasgasintensieve 
industrieën. Een dergelijke situatie brengt 
niet alleen het risico mee dat de transitie in 
de Unie op het gebied van klimaatactie niet 
overal even snel verloopt, maar ook dat de 
verschillen tussen de regio’s toenemen, 
waardoor de doelstellingen van sociale, 
economische en territoriale cohesie in het 
gedrang komen.

Or. en

Amendement 89
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 vaste fossiele brandstoffen – vooral 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie – 
of broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
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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.

risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Or. en

Amendement 90
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen en mag geen nieuwe kloven 
tussen gebieden veroorzaken. De door het 
JTF geboden mogelijkheden moeten ten 
volle worden benut om de economische en 
sociale ontwikkeling in verband met de 
reconversie van de gebieden te 
ondersteunen. 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 op de arbeidsmarkt, de lokale 
economieën en het bedrijfsleven te 
verzachten en nieuwe kansen te creëren 
voor het scheppen van hoogwaardige 
banen. Daarom moet de volgende 
begroting van de Unie omvangrijk genoeg 
zijn om deze transitie het hoofd te bieden. 
In het volgende MFK moeten de ambities 
van de Unie worden gerealiseerd en 
moeten bedragen uit het JTF worden 
toegewezen zonder dat het bestaande 
beleid van de Unie te versoberen.

Or. fr
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Amendement 91
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen, ongelijkheden verkleint, de 
lokale concurrentievoordelen in stand 
houdt en ontwikkelt en niemand uitsluit. 
Een dergelijke transitie moet in 
overeenstemming zijn met het niet-
schadenbeginsel van de Europese Green 
Deal en “no regret”-oplossingen 
ondersteunen. Daarom moeten zowel de 
Unie als de lidstaten en de verschillende 
regionale en lokale actoren vanaf het 
begin rekening houden met de sociale en 
economische gevolgen ervan en met de 
gevolgen voor de arbeidsmarkt en 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 
speelt daarbij een belangrijke rol.

Or. en

Amendement 92
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 

(3) Om een succesvolle, eerlijke en 
sociaal aanvaardbare transitie te 
bewerkstelligen, moeten diegenen die 
worden getroffen het recht hebben op 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en moet 
ernaar worden gestreefd hun 
vaardigheden af te stemmen op de 
vereisten van opkomende nieuwe 



PE652.272v01-00 24/138 AM\1204978NL.docx

NL

de Unie speelt daarbij een belangrijke rol. werkplekken. Daarom moeten zowel de 
Unie als de lidstaten vanaf het begin 
rekening houden met de economische en 
sociale gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om de schadelijke 
gevolgen te compenseren. De begroting 
van de Unie speelt daarbij een belangrijke 
rol.

Or. pt

Amendement 93
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen en hand in hand gaat met de 
uitvoering van Europese pijler van sociale 
rechten die zorgt voor sociale 
convergentie naar boven toe en 
garandeert dat niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten. 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 en bij deze transitie 
tegelijkertijd nieuwe duurzame en 
hoogwaardige banen te scheppen. De 
begroting van de Unie speelt daarbij een 
belangrijke rol.

Or. fr

Amendement 94
Yana Toom, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol. 
Bij de uitvoering en het gebruik van het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
moeten de lidstaten bijzondere aandacht 
besteden aan de beginselen die zijn 
uiteengezet in de Europese pijler van 
sociale rechten.

Or. en

Amendement 95
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 
sociaal duurzaam en aanvaardbaar is voor 
iedereen en het welzijn en 
leefomstandigheden verbetert. 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 en de 
positieve gevolgen te versterken, zoals het 
scheppen van nieuwe, fatsoenlijke en 
duurzame banen. De begroting van de 
Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

Or. en
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Amendement 96
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen en vereist gezamenlijke 
inspanningen op het niveau van de Unie, 
met als voorwaarde dat niemand 
achterblijft. 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.

Or. en

Amendement 97
Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen, met inbegrip van de overzeese 
gebieden en landen die de nadelen van de 
klimaatverandering zouden ondervinden. 
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.

Or. en
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Amendement 98
Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 99
Stelios Kympouropoulos

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 
de regionale ongelijkheden vermindert en 
eerlijk, inclusief en sociaal aanvaardbaar is 
voor iedereen. Daarom moeten zowel de 
Unie als de lidstaten vanaf het begin 
rekening houden met de economische en 
sociale gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. Een verhoogde 
begroting van de Unie, met nieuwe 
middelen, speelt daarbij een belangrijke 
rol.

Or. en
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Amendement 100
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten alsmede de verschillende 
regionale en lokale actoren vanaf het 
begin rekening houden met de sociale, 
arbeidsmarkt- en economische gevolgen 
ervan en alle mogelijke instrumenten 
inzetten om negatieve gevolgen op te 
vangen. De begroting van de Unie speelt 
daarbij een complementaire rol.

Or. it

Amendement 101
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen en in de huidige crisis geen 
obstakel vormt voor de werkgelegenheid. 
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.

Or. es



AM\1204978NL.docx 29/138 PE652.272v01-00

NL

Amendement 102
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 103
Sandra Pereira, Marc Botenga

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen van het JTF worden 
behaald, is het van essentieel belang de 
EU-begroting uit te breiden en haar een 
sterkere rol te geven bij de herverdeling 
van middelen met het oog op effectieve 
economische en sociale convergentie 
tussen de lidstaten (door de inzet van 
structuur-, investerings- en 
cohesiefondsen) en bij de toekenning van 
subsidies (geen leningen) aan de lidstaten, 
om hun productieve sectoren te 
ondersteunen en werkgelegenheid te 
bevorderen door middel van rechten.

Or. pt
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Amendement 104
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Gezien het feit dat de lidstaten nu 
te lijden hebben onder de economische en 
maatschappelijke stilstand als gevolg van 
de COVID-19-pandemie, is het van groot 
belang de instrumenten van het 
cohesiebeleid te versterken, het 
begrotingsbeleid van de EU te versoepelen 
en over te stappen van gecentraliseerd 
beheer van fondsen door de Commissie 
naar gezamenlijk beheer met de lidstaten. 
Het moet de lidstaten vrijstaan kredieten 
tussen fondsen, rubrieken en prioriteiten 
over te hevelen naargelang van hun 
economische en sociale behoeften en los 
van de doelstellingen van thematische 
concentratie en eventuele macro-
economische en/of politieke voorwaarden 
van de EU.

Or. pt

Amendement 105
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Monica 
Semedo, Samira Rafaela

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 

(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 
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klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op investeringen voor een 
sociale impact en op de regio’s en delen 
van de samenleving die het grootste risico 
lopen op economische instabiliteit als 
gevolg van de transitie.

Or. en

Amendement 106
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. De Unie moet de regio’s en hun 
inwoners begeleiden en ondersteunen bij 
de transitie naar klimaatneutraliteit in de 
Unie door de begrotingsuitgaven van de 
Unie voor sociale, cohesie- en 
klimaatdoelstellingen op alle relevante 
niveaus samen te brengen.

Or. en

Amendement 107
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Zoals uiteengezet in de Europese (4) Zoals uiteengezet in de Europese 
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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.

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. In het licht van de nieuwe situatie 
moet het mechanisme de sociale en 
economische gevolgen en de gevolgen 
voor de werkgelegenheid van de transitie 
naar klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale, economische en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

Or. es

Amendement 108
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 109
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de negatieve 
sociale en economische gevolgen van 
zowel de transitie naar klimaatneutraliteit 
in de Unie als de COVID-19-crisis helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

Or. it

Amendement 110
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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 

(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 en duurzame banen creëren 
door de begrotingsuitgaven van de Unie 
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klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

voor sociale en klimaatdoelstellingen op 
regionaal niveau samen te brengen.

Or. fr

Amendement 111
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 112
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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-

(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-
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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.

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, economische en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

Or. en

Amendement 113
Pierre Larrouturou

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Dit JTF maakt deel uit van het 
bredere investeringsplan voor een 
duurzaam Europa, dat erop is gericht te 
voorzien in de enorme 
financieringsbehoeften en aanvullende 
investeringen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de doelstellingen van de 
Europese Green Deal, die het voorzichtige 
cijfer van 260 miljard EUR ruim 
overschrijden dat de Commissie in 
december vermeldde en dat, zoals de 
Commissie reeds heeft aangegeven, geen 
rekening houdt met bijvoorbeeld de 
investeringsbehoeften voor de aanpassing 
aan de klimaatverandering en voor 
andere milieu-uitdagingen zoals de 
biodiversiteit of de openbare investeringen 
die nodig zijn om de sociale kosten aan te 
pakken. Aan dit cijfer zou een bedrag van 
100 tot 150 miljard EUR per jaar voor 
milieubescherming en 
hulpbronnenbeheer moeten worden 
toegevoegd, evenals een bedrag van 
142 miljard EUR per jaar voor sociale 
investeringen. De kosten van een 
grondige decarbonisatie liggen nu veel 
lager dan de kosten om de gevolgen van 
de klimaatverandering op te vangen. De 
Europese Commissie heeft ook reeds 
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geschat dat het investeringstekort vanaf 
2021 529 miljard EUR per jaar zou 
bedragen (openbare en particuliere 
investeringen) op basis van een scenario 
waarbij de broeikasgasemissies in 2030 
met 47 % zijn verminderd, wat minder is 
dan de nieuwe streefcijfers die zijn 
aangekondigd in het nieuwe voorstel voor 
een klimaatwet. De EU-begroting en het 
JTF zijn zeker niet de enige instrumenten 
die geschikt zijn om deze kloof van 
honderden miljarden per jaar te dichten, 
maar zij moeten hierbij een belangrijke 
rol spelen.

Or. en

Amendement 114
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is maatregelen te 
ondersteunen die zijn gericht op een 
eerlijke en efficiënte energietransitie naar 
een klimaatneutrale economie, en de 
negatieve gevolgen van de klimaattransitie 
te verzachten door steun te verlenen aan de 
meest getroffen gebieden, 
gemeenschappen en werknemers. 
Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties rechtstreeks 
bijdragen tot de uitvoering van een 
eerlijke energietransitie en het effect van 
de transitie rechtstreeks helpen temperen 
door investeringen in de emissiearme 
opwekking van betaalbare energie en de 
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beleidsdoelstellingen wordt vermeld. 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.

Or. en

Amendement 115
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is niet alleen de 
negatieve gevolgen van de klimaattransitie 
te verzachten maar ook de toekomstige 
positieve effecten te creëren en te 
vergroten door steun te verlenen aan de 
meest getroffen gebieden en hun 
inwoners, kmo’s, innovatieve industrieën 
en landbouw en met name de werknemers. 
Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties rechtstreeks 
helpen de transitie te vergemakkelijken en 
te katalyseren door nieuwe duurzame 
arbeidskansen te creëren, nadelige sociale 
gevolgen te verzachten en de 
diversificatie, duurzaamheid en 
modernisering van de lokale economie te 
financieren. Dit komt tot uiting in de 
specifieke doelstelling van het JTF, die op 
hetzelfde niveau is vastgesteld en samen 
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met de in artikel [4] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. en

Amendement 116
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr



AM\1204978NL.docx 39/138 PE652.272v01-00

NL

Amendement 117
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 118
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 119
Stelios Kympouropoulos

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 

(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 
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gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid te verzachten. 
Dit komt tot uiting in de specifieke 
doelstelling van het JTF, die op hetzelfde 
niveau is vastgesteld en samen met de in 
artikel [4] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de negatieve 
gevolgen voor de werkgelegenheid te 
verzachten en nieuwe duurzame banen te 
creëren, terwijl de diversificatie en de 
modernisering van de lokale economie 
worden gefinancierd. Dit komt tot uiting 
in de specifieke doelstelling van het JTF, 
die op hetzelfde niveau is vastgesteld en 
samen met de in artikel [4] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. en

Amendement 120
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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, met inbegrip van de LGO’s, en 
werknemers. Overeenkomstig de 
specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren en de negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid te verzachten. Dit 
komt tot uiting in de specifieke doelstelling 
van het JTF, die op hetzelfde niveau is 
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van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. en

Amendement 121
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van zowel de transitie als de 
crisis als gevolg van COVID-19 
rechtstreeks helpen temperen door nieuwe 
arbeidskansen te creëren en door de 
diversificatie en de modernisering van de 
lokale economie te financieren. Dit komt 
tot uiting in de specifieke doelstelling van 
het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. it

Amendement 122
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom



AM\1204978NL.docx 43/138 PE652.272v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 123
Sandra Pereira, Marc Botenga

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. 

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

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

Or. pt

Amendement 124
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om de sociale ongelijkheden en 
spanningen tussen traditie en innovatie 
het hoofd te bieden die worden 
veroorzaakt door grote structurele 
veranderingen zoals de huidige transitie 
en omdat milieu- en ecologische 
verandering sociale en 
gedragsveranderingen vereist en de 
behoeften en ambities van mensen dus 
moeten worden begrepen, moet sociale 
duurzaamheid in het JTF tot uiting 
komen als voorwaarde voor de duurzame 
ontwikkeling die ten grondslag ligt aan de 
Europese Green Deal. Gezien het feit dat 
de maatschappij en de natuur nauw 
verbonden zijn, moet een succesvolle 
paradigmaverschuiving naar een 
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klimaatneutrale economie waarbij echt 
niemand achterblijft en die op de lange 
termijn sociaal rechtvaardig is zijn 
gebaseerd op een dynamisch verband 
tussen sociale, economische en 
milieuduurzaamheid. Om bij te dragen tot 
duurzame sociale ontwikkeling om te 
zorgen voor milieu- en economische 
duurzaamheid op de lange termijn en 
tegelijkertijd het Europese sociale model 
te bevorderen als toekomstgerichte troef, 
moet het JTF rechtvaardigheid en welzijn, 
sociale samenhang en veiligheid, 
solidariteit binnen en tussen generaties en 
de herverdeling van rijkdom, een 
rechtvaardige toegang tot basisbehoeften, 
sociale diensten en middelen, een 
behoorlijk bestaan, hoogwaardige banen, 
sociaal duurzame ondernemingen, 
maatschappelijke betrokkenheid en 
deelname aan de besluitvorming 
bevorderen, evenals een gevoel te behoren 
tot een plaats of gemeenschap voor 
huidige en toekomstige generaties. Het 
JTF moet hiervoor vertrouwen op geldige 
indicatoren voor sociale duurzaamheid en 
multidimensionele benchmarking voor de 
doeltreffende begeleiding en monitoring 
van de uitvoering ervan.

Or. en

Amendement 125
Andrea Caroppo

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 

(6) Het JTF moet een belangrijke 
bijdrage leveren aan het verzachten van de 
gevolgen van de deflatie als gevolg van de 
strijd tegen klimaatverandering, met 
bijzondere aandacht voor de economische 
sectoren en de zwaarst getroffen regio’s.
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de in de Europese Green Deal 
voorgestelde verhoogde ambitie van de 
Unie worden gerespecteerd, moet het JTF 
een cruciale bijdrage leveren bij de 
mainstreaming van klimaatacties. De 
middelen uit het eigen budget van het JTF 
zijn aanvullende middelen en komen 
bovenop de investeringen die nodig zijn 
om het algemene streefcijfer van 25 % 
van de begrotingsuitgaven van de Unie 
voor klimaatdoelstellingen te halen. De 
uit het EFRO en het ESF+ overgedragen 
middelen zullen ten volle bijdragen tot het 
halen van dit streefcijfer.

Or. it

Amendement 126
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal gepresenteerde visie 
worden gerespecteerd, moet het JTF een 
cruciale bijdrage leveren aan de 
vergemakkelijking van een rechtvaardige 
energietransitie. De middelen van het JTF 
en de vrijwillig uit het EFRO en het ESF+ 
overgedragen middelen zullen bijdragen tot 
de mainstreaming van klimaatacties en 
het halen van een algeheel streefcijfer van 
25 % voor de besteding van de EU-
begrotingsuitgaven ter ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen.

Or. en
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Amendement 127
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie 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, de lokale 
economie transformeren en moderniseren 
en de transitie versnellen naar een 
klimaatneutrale, volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, uiterst 
hulpbronnen- en energie-efficiënte en 
circulaire economie die zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk in 2050 moet zijn 
gerealiseerd. De middelen uit het eigen 
budget van het JTF zijn aanvullende 
middelen en komen boven op de 
investeringen die nodig zijn om het 
algemene streefcijfer van 25 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen. De uit het 
EFRO en het ESF+ overgedragen middelen 
zullen ten volle bijdragen tot het halen van 
dit streefcijfer.

Or. en

Amendement 128
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
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Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties en afhankelijk worden 
gemaakt van de voorwaarde dat de 
EU-doelstelling van klimaatneutraliteit in 
2050, evenals de tussentijdse streefcijfers, 
worden aanvaard. De middelen uit het 
eigen budget van het JTF zijn aanvullende 
middelen en komen boven op de 
investeringen die nodig zijn om het 
algemene streefcijfer van 25 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen. De uit het 
EFRO en het ESF+ overgedragen middelen 
zullen ten volle bijdragen tot het halen van 
dit streefcijfer.

Or. en

Amendement 129
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 



AM\1204978NL.docx 49/138 PE652.272v01-00

NL

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

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

Or. fr

Amendement 130
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 131
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Hoewel er voor een zo groot mogelijke complementariteit tussen de fondsen van de EU moet 
worden gezorgd, moet het gebruik van het Fonds voor een rechtvaardige transitie niet 
afhankelijk worden gesteld van een ‘match’ met andere cohesiefondsen omdat daarmee het 
gebruik en de toewijzing van die middelen wordt beïnvloed. Vereisen dat er een ‘match’ 
tussen toewijzingen van het Fonds en financiering met middelen van de cohesiefondsen moet 
zijn, zou betekenen dat de lidstaten aan een bijkomende voorwaarde moeten voldoen, hetgeen 
een extra obstakel creëert.
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Amendement 132
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties. De nieuwe middelen uit het 
eigen budget van het JTF zijn aanvullende 
middelen voor het bestaande beleid en 
komen boven op de investeringen die 
nodig zijn om het algemene streefcijfer van 
25 % van de begrotingsuitgaven van de 
Unie voor klimaatdoelstellingen te halen. 
De middelen uit het EFRO en het ESF+ 
zouden op vrijwillige basis kunnen 
worden gebruikt ter aanvulling van de 
JTF-interventies.

Or. en

Amendement 133
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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 

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

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

Or. fr

Amendement 134
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 135
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties. De middelen uit het eigen 
budget van het JTF zijn aanvullende 
middelen en komen boven op 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 een aanvulling vormen op het halen 
van dit streefcijfer.

Or. en

Amendement 136
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om de gevolgen van de transitie 
naar klimaatneutraliteit te verlichten, 
moet het JTF een eigen financiële 
toewijzing hebben, los van de toewijzingen 
van de andere structuur- en 
investeringsfondsen van de EU. De 
toegang tot het JTF mag niet afhankelijk 
zijn van overdrachten van andere EU-
fondsen. Een dergelijke onafhankelijke 
toegang zal het JTF in staat stellen 
adequaat te functioneren, de verwachte 
resultaten te behalen en te zorgen voor 
voorspelbaarheid voor begunstigden.

Or. en

Motivering

Hoewel er voor een zo groot mogelijke complementariteit tussen de fondsen van de EU moet 
worden gezorgd, moet het gebruik van het Fonds voor een rechtvaardige transitie niet 
afhankelijk worden gesteld van een ‘match’ met andere cohesiefondsen omdat daarmee het 
gebruik en de toewijzing van die middelen wordt beïnvloed. Vereisen dat er een ‘match’ 
tussen toewijzingen van het Fonds en financiering met middelen van de cohesiefondsen moet 
zijn, zou betekenen dat de lidstaten aan een bijkomende voorwaarde moeten voldoen, hetgeen 
een extra obstakel creëert.

Amendement 137
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Aangezien het JTF deel uitmaakt 
van de Europese Green Deal, moet de 
financiële toewijzing in het kader van het 
JTF afhankelijk zijn van de inzet van de 
lidstaat om een streefdoel van 
klimaatneutraliteit in 2050 te halen.

Or. en
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Amendement 138
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 139
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 kunnen de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen. Het is belangrijk 
dat wordt erkend dat niet alle regio’s en 
gemeenschappen op gelijke wijze zullen 
profiteren van een transitie naar een 
koolstofarme economie en dat de 
sociaaleconomische voetafdruk hiervan, 
met inbegrip van het welzijn en de 
werkgelegenheid, zal variëren vanwege 
een breed scala aan factoren. De toename 
van arbeidskansen in de prognose voor de 
transitie is ongelijk verdeeld over 
verschillende regio’s, terwijl het scheppen 
van werkgelegenheid in de sector 
hernieuwbare energie niet 
noodzakelijkerwijze netjes – temporeel of 
geografisch – aansluit op banenverliezen. 
Het is derhalve belangrijk dat de 
begroting en activiteiten die in het kader 
van het JTF worden gerealiseerd geen 
negatieve gevolgen hebben voor de 
middelen voor het cohesiebeleid van de 
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Unie en dat ervoor wordt gezorgd dat deze 
middelen gericht zijn op de economische 
heropleving van regio’s die zijn getroffen 
door de transitie.

Or. en

Amendement 140
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen en specifiek 
gericht zijn op het probleem van de 
transitie naar een groene economie in de 
regio’s die het sterkst afhankelijk zijn van 
steenkool of andere dergelijke niet-
duurzame brandstoffen, zoals de Valea 
Jiului, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan investeringen voor een 
sociale impact die zowel de zakelijke 
ontwikkeling als de positieve ontwikkeling 
van sociale indicatoren bevorderen, met 
de nodige voorzichtigheid om sociale 
schokken of plotselinge sluitingen van 
ondernemingen of het verlies van 
menselijk kapitaal en de ontvolking van 
de kwetsbare regio’s te voorkomen.

Or. en

Amendement 141
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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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 de nationale en 
regionale investeringen en het 
particuliere kapitaal aanvullen en mogen 
dergelijke investeringen in geen geval 
vervangen.

De middelen van het JTF moeten echter 
bijdragen tot een nieuw en duurzaam 
cohesiebeleid dat zorgt voor 
modernisering, gericht op 
toekomstgerichte, groene en 
gedigitaliseerde 
werkgelegenheidsmodellen, in plaats van 
tot ondoeltreffende overheidsuitgaven.

Or. en

Amendement 142
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen. In dit verband zal 
het volgende MFK ambitieus moeten zijn 
en het mogelijk moeten maken om de 
vastgestelde doelstellingen te halen. De 
toewijzing uit het JTF mag in geen geval 
ten koste gaan van andere bestaande 
fondsen.

Or. fr

Amendement 143
Manuel Pizarro, Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan 
Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco 
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Majorino, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen, zonder de 
beschikbare middelen van laatstgenoemde 
op enige wijze te beperken en daarmee de 
huidige doelstellingen ervan te 
ondermijnen.

Or. en

Amendement 144
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 145
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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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 kunnen 
een aanvulling zijn op de middelen die 
beschikbaar zijn uit hoofde van een beter 
gefinancierd cohesiebeleid ten behoeve 
van uitvoering door de lidstaten en 
begunstigden.

Or. pt

Amendement 146
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen in regionale 
kaders die erop gericht zijn zoveel 
mogelijk particulier kapitaal vrij te 
maken.

Or. en

Amendement 147
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 nieuwe middelen uit het JTF 
moeten de beschikbare middelen uit hoofde 
van het cohesiebeleid aanvullen.

Or. en
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Amendement 148
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 149
Radan Kanev

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 

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is niet alleen een 
uitdaging maar ook een enorme kans voor 
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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.

iedereen. Aanvullende steun zal nodig zijn 
voor de regio’s die nog steeds sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen en/of moeten worden 
gemoderniseerd met het oog op de 
transitie naar klimaatneutraliteit 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 capaciteit van de regio’s 
weerspiegelen om de nodige investeringen 
te financieren om zo snel mogelijk en 
uiterlijk in 2050 de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren.

Or. en

Amendement 150
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Rekening houdend met de huidige crisis 
en totdat het economisch en 
werkgelegenheidsniveau van voor de 
crisis opnieuw is bereikt, moet daarom 
elke productieve transformatie die de 
Europese arbeidsmarkt nog meer schade 
berokkent, worden vermeden. Het JTF 
moet alle lidstaten ten goede komen, maar 
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de verdeling van de financiële middelen 
van het JTF moet de capaciteit van de 
lidstaten weerspiegelen om de nodige 
investeringen te financieren om de transitie 
naar klimaatneutraliteit te realiseren.

Or. es

Amendement 151
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Bijzondere aandacht moet in dat verband 
worden besteed aan insulaire of 
bergachtige gebieden, waar de 
energietransitie naar klimaatneutraliteit 
moeilijker te verwezenlijken is vanwege de 
inwoners. Het JTF moet daarom alle 
lidstaten ten goede komen, maar de 
verdeling van de financiële middelen van 
het JTF moet de capaciteit van de lidstaten 
weerspiegelen om de nodige investeringen 
te financieren om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren.

Or. en

Amendement 152
Marianne Vind
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten en regio’s. 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, 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 alle lidstaten ten goede komen, 
maar de verdeling van de financiële 
middelen van het JTF moet de capaciteit 
van de lidstaten weerspiegelen om de 
nodige investeringen te financieren om de 
transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

Or. en

Amendement 153
Stelios Kympouropoulos

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 

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor de meeste regio’s van de EU. 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 moeten worden 
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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.

voorzien van de ondersteunende 
financieringsregelingen om hen te helpen 
te moderniseren en over te gaan op 
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 zo 
snel mogelijk en uiterlijk 2050 te 
realiseren.

Or. en

Amendement 154
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 155
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van vaste 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, evenals de mate waarin de 
economie van een lidstaat afhankelijk is 
van vaste fossiele brandstoffen.

Or. en

Amendement 156
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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 

(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 
die in eerste instantie eventueel geleidelijk 
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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.

moeten worden vervangen door de 
aardgasproductie of van 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

Or. en

Amendement 157
Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 158
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 159
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 

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

sterk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen of broeikasgasintensieve 
industriële activiteiten die geleidelijk 
moeten verdwijnen, of die moeten worden 
gemoderniseerd vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. De 
verdeling van de financiële middelen 
binnen de begroting van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen in de getroffen 
regio’s te financieren om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren.

Or. en

Amendement 160
Sandra Pereira, Marc Botenga

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het JTF moet de territoriale 
spreiding van investeringen bevorderen 
(van landbouw- en industriële productie 
naar energieopwekkingshubs) en daarbij 
zorgen voor cohesie en een evenwichtige 
verspreiding van activiteiten over 
gebieden, en divergentie tussen de 
lidstaten voorkomen en juist onderlinge 
convergentie bevorderen.

Or. pt

Amendement 161
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de (10) In deze verordening worden de 



AM\1204978NL.docx 69/138 PE652.272v01-00

NL

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

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 
milieuprioriteiten van de Unie. In de lijst 
van investeringen moet voorrang worden 
gegeven aan de investeringen die mensen 
en werkgelegenheid ondersteunen en 
lokale economieën moderniseren, met 
behoud van hun niveau van 
werkgelegenheid en industriële capaciteit, 
en duurzaam zijn op middellange en lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Europese pijler van 
sociale rechten en 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 
hulpbronnenefficiënte, klimaatneutrale en 
circulaire economie tegen uiterlijk 2050. 
Voor krimpende sectoren – zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf, gas, olie en olieschalie of 
de winning van deze fossiele brandstoffen 
– moet de steun worden gekoppeld aan 
strenge voorwaarden voor de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit, terwijl wordt 
gestreefd naar het behoud en de 
verbetering van hun potentieel ten 
aanzien van moderne energie-oplossingen 
en de industrie, en de nadruk moet liggen 
op het scheppen van werkgelegenheid en 
bevordering 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, 
innovatie op de werkplek, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
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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 uitgaan naar de 
uitvoering van het beginsel van energie-
efficiëntie eerst in alle 
investeringsbesluiten en naar groene 
sectoren zoals die met hernieuwbare 
energiebronnen of sectoren die 
hulpbronnenefficiëntie en de circulaire 
economie steunen, bevorderen en 
stimuleren alsook sectoren ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit. Dergelijke 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 “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a 
prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy”, 
Communication from the Commission to 
the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European 
Economic and Social Committee, the 
Committee of the Regions and the 
European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

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

Or. en

Amendement 162
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot een geleidelijke 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 na verloop van tijd. 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 
relevante vaardigheden van werknemers 
in stand houden en verbeteren en een 
verslechtering van het milieu vermijden. 
Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar 
activiteiten ter bevordering van innovatie 
en onderzoek op het gebied van 
geavanceerde en duurzame technologieën, 
digitalisering en connectiviteit, op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen de 
negatieve neveneffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen. Deze 
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economie bijdragen. investeringen moeten het ook mogelijk 
maken om tijdens en met name na de 
overgangsperiode de kosten te financieren 
van deskundigheid en analyses om de 
doelstellingen van met succes 
getransformeerde kmo’s te helpen 
bereiken om de bijgeschoolde en 
omgeschoolde werknemers te behouden.

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

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

Or. en

Amendement 163
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

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 

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

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, 
het scheppen van hoogwaardige banen en 
sociale vooruitgang. 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.

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

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

Or. en
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Amendement 164
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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- en 
milieuprioriteiten van de Unie, de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties en 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten. De lijst van investeringen 
moet de investeringen omvatten die lokale 
economieën en sociale innovatie 
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 met de creatie van 
duurzame werkgelegenheid. 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, 
een verslechtering van het milieu 
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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.

vermijden en energie-efficiëntie 
bevorderen, met bijzondere 
waakzaamheid voor wat betreft 
energiearmoede. Bijzondere aandacht 
moet ook uitgaan naar activiteiten ter 
bevordering van innovatie en onderzoek op 
het gebied van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

Or. fr

Amendement 165
Stelios Kympouropoulos

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 

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

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 het creëren van kennis en 
innovatiegemeenschappen, met de nadruk 
op digitalisering en connectiviteit, onder 
leiding van het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie, waarbij 
onderzoekscentra, ondernemerschap, 
universiteiten en lokale en regionale 
overheden worden samengebracht om de 
doelstelling van een slimme en duurzame 
transitie te halen, aangezien dergelijke 
maatregelen de negatieve neveneffecten 
van de transitie naar een duurzame, 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

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

Or. en

Amendement 166
Marianne Vind

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën en 
arbeidsmarkten ondersteunen en duurzaam 
zijn op lange termijn, rekening houdend 
met alle doelstellingen van de Green Deal 
en de Europese pijler van sociale rechten. 
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, 
evenals indirecte industrieën zoals 
leveranciers en dienstverleners die zwaar 
worden getroffen door deze krimpende 
productie – 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 
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klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

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

Or. en

Amendement 167
Anne Sander

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 

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

ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie, terwijl ook 
de sociaaleconomische effecten die eruit 
voortvloeien en de gevolgen voor 
werknemers en het economisch weefsel 
moeten worden verzacht. 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 duurzame 
economische groei. Voor krimpende 
sectoren – zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 
fossiele brandstoffen – moet de steun 
worden gekoppeld aan de geleidelijke 
beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.
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__________________ __________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a 
prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy”, 
Communication from the Commission to 
the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European 
Economic and Social Committee, the 
Committee of the Regions and the 
European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

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

Or. fr

Amendement 168
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 

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

geleidelijke beëindiging van de activiteit en 
de industriële herstructurering van de 
getroffen regio's, om zodoende een 
structurele vermindering van de 
werkgelegenheid te voorkomen. Wat de 
transformatie van sectoren met hoge 
emissies van broeikasgassen betreft, moet 
de steun nieuwe activiteiten bevorderen via 
het gebruik van nieuwe technologieën, 
nieuwe processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 2050 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid met rechten vrijwaren en 
bevorderen en een verslechtering van het 
milieu vermijden. Bijzondere aandacht 
moet ook uitgaan naar activiteiten ter 
bevordering van innovatie en onderzoek op 
het gebied van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

Or. pt

Amendement 169
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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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 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 

(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 sectoren die 
worden geassocieerd met hoge niveaus 
van broeikasgasemissies – 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 
vervuilende activiteit en, waar mogelijk, 
de omschakeling hiervan op nieuwe, 
koolstofarmere activiteiten. Wat de 
transformatie van sectoren betreft, moet de 
steun nieuwe activiteiten bevorderen via 
het gebruik van nieuwe, marktklare en 
kostenefficiënte 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, door synergieën met 
Horizon Europa te ondersteunen, evenals 
op het gebied van digitalisering en 
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helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

Or. en

Amendement 170
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

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

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

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

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

Or. en
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Amendement 171
Andrea Caroppo

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 
connectiviteit, op voorwaarde dat 

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

neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen opvangen.

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

 

Or. it

Amendement 172
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Monica Semedo

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 

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

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 investeringen voor sociale 
impact en activiteiten ter bevordering van 
innovatie en onderzoek op het gebied van 
geavanceerde en duurzame technologieën, 
digitalisering en connectiviteit, op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen de 
negatieve neveneffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen.

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

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

Or. en

Amendement 173
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru
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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 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 

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

economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen.

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

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

Or. en

Amendement 174
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 
name in regio’s die afhankelijk zijn van 
een koolstofintensieve economie en die 
worden getroffen door de structurele 
transitie naar een hulpbronnenefficiënte 
en koolstofarme 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 discriminatie kunnen economische 
kansen vergroten, zorgen voor sociale 
vooruitgang en een rechtvaardige 
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transitie voor iedereen waarborgen. Dit 
zou er mede toe bijdragen dat mensen die 
in aan transitie onderhevige regio’s 
wonen, waaronder degenen die actief zijn 
in de sociale economie en van cruciaal 
belang zijn voor de lokale economische 
ontwikkeling en de sociale 
markteconomie, toegang hebben tot 
hoogwaardige openbare diensten en 
diensten van algemeen belang, ten 
behoeve van het onderbouwen van een 
sociaal rechtvaardige transitie waarbij 
niemand achterblijft.

Or. en

Amendement 175
Radan Kanev

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 
name in regio’s die afhankelijk zijn van 
een koolstofintensieve economie en die 
worden getroffen door de structurele 
transitie naar een hulpbronnenefficiënte 
en koolstofarme 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 en de integratie van 
kwetsbare groepen in de samenleving 
zonder discriminatie kunnen economische 
kansen vergroten en een rechtvaardige 
transitie voor iedereen waarborgen. Dit 
zou er mede toe bijdragen dat mensen die 
in aan transitie onderhevige regio’s 
wonen, waaronder degenen die actief zijn 
in de sociale economie en van cruciaal 
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belang zijn voor de lokale economische 
ontwikkeling en de sociale 
markteconomie, toegang hebben tot 
hoogwaardige openbare diensten en 
diensten van algemeen belang, ten 
behoeve van het onderbouwen van een 
sociaal rechtvaardige transitie waarbij 
niemand achterblijft.

Or. en

Amendement 176
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Met het oog op het 
tegengaan van de klimaatverandering en 
het tot stand brengen van een 
klimaatneutrale economie moet het JTF 
de ontwikkeling van een sterke circulaire 
bio-economie en de noodzakelijke 
vaardigheden, kennis, innovatie en 
nieuwe zakelijke modellen ondersteunen.

Or. en

Amendement 177
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

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 – 

(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 – 
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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.

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, met bijzondere aandacht voor 
jongeren die geen onderwijs genieten, niet 
aan het werk zijn en geen opleiding 
krijgen (NEET’s). Er moet worden 
benadrukt dat ook het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
(EFG) als instrument voor Europese 
solidariteit werknemers die hun baan 
hebben verloren als gevolg van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie zal ondersteunen bij hun 
omscholing, opleiding en re-integratie in 
de arbeidsmarkt. Aangezien het JTF 
dezelfde doelstellingen nastreeft, moet het 
beheer van het JTF coherent zijn met de 
acties die door het EFG worden 
uitgevoerd voor werknemers in de 
lidstaten.

Or. fr

Amendement 178
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 groepen 
mensen die naar alle waarschijnlijkheid 
steun nodig hebben om de klimaattransitie 
te verwezenlijken, moet het JTF niet alleen 
worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers, 
met bijzondere aandacht voor de meest 
kwetsbare mensen zoals bedoeld in de 
[ESF+-verordening] – om hen te helpen 
nieuwe arbeidskansen te benutten – en 
voor het bereiken van genderevenwicht in 
alle sectoren, maar ook voor het 
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bevorderen van een actief beleid inzake de 
arbeidsmarkt en vaardigheden dat gericht 
is op toekomstgerichte sectoren en 
werkgelegenheid, bijstand aan degenen 
die door de transitie worden getroffen, 
persoonlijke bijstand voor alle groepen 
werkzoekenden bij het zoeken naar werk, 
gelijke toegang voor alle groepen zonder 
discriminatie en hun actieve inclusie op de 
arbeidsmarkt, in combinatie met de 
bevordering van projecten voor de buy-out 
van werknemers.

Or. en

Amendement 179
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen. Het is van groot belang dat de 
inspanningen voor de economische 
heropleving van getroffen regio’s worden 
geconcentreerd, in plaats van te 
vertrouwen op de mobiliteit van 
werknemers en ontvolking te riskeren. Er 
moet prioritaire aandacht worden besteed 
aan omscholing die wordt aangeboden in 
lijn met de behoeften van de regionale 
arbeidsmarkt, en met name aan 
omscholing op het werk of een combinatie 
van deeltijdwerk en deeltijdomscholing.

Or. en
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Amendement 180
Marianne Vind

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen in 
het kader van de schepping van 
hoogwaardige banen in groene sectoren te 
benutten – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen. De steun moet worden 
verleend binnen een passende termijn en 
erop gericht zijn te voorzien in om- en 
bijscholingsmogelijkheden voor 
werknemers voordat zij werkloos worden.

Or. en

Amendement 181
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen. De Commissie wordt 
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bovendien verzocht de lidstaten en regio’s 
te ondersteunen om tijd- en 
locatiespecifieke gunstige voorwaarden te 
scheppen voor ecosystemen die 
ondernemingen kunnen aantrekken en 
behouden.

Or. en

Amendement 182
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen. Om het volledige potentieel 
van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt 
te bereiken, moeten nationale, regionale 
en lokale overheden van naburige 
lidstaten samenwerken in de grensregio’s 
om de getroffen werknemers te helpen.

Or. en

Amendement 183
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
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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.

klimaattransitie zijn, moet het JTF met 
name streven naar de ontwikkeling en het 
gebruik van hun bestaande professionele 
en educatieve vaardigheden en 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.

Or. en

Amendement 184
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 185
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter bescherming van de burgers die (11) Ter bescherming van de burgers die 
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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.

het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten en nieuwe vaardigheden te 
verwerven die aansluiten bij de groene 
economie – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

Or. en

Amendement 186
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 187
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter bescherming van de burgers die (11) Ter bescherming van de burgers die 
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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.

het zwaarst getroffen zijn door de transitie 
naar een klimaatneutrale economie, 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.

Or. it

Amendement 188
Sandra Pereira, Marc Botenga

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen zich aan de nieuwe 
werkgelegenheidssituatie aan te passen – 
maar ook de actieve inclusie van 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt te 
bevorderen opdat zij er niet op 
achteruitgaan wanneer zij van baan 
wisselen.

Or. pt

Amendement 189
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter bescherming van de burgers die (11) Ter bescherming van de burgers die 
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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.

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 
voorlichten en bijstaan bij het zoeken naar 
werk en hun actieve inclusie op de 
arbeidsmarkt bevorderen.

Or. en

Amendement 190
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het JTF heeft een 
belangrijke rol te vervullen bij het 
verzachten van sociale gevolgen buiten de 
economie en mag niet een louter zakelijk 
investeringsinstrument zijn. De transitie 
kan eisen stellen aan de getroffen regio’s 
en de mensen die daar wonen. De risico’s 
behelzen niet alleen verloren banen, maar 
ook gederfde lokale belastinginkomsten 
en de migratie van werknemers, waarbij 
jongeren en ouderen achterblijven, met de 
stopzetting van sommige diensten als 
mogelijk gevolg (met name voor 
mijnwerkers). Investeringen in sociale 
infrastructuur om een hoog niveau van 
dienstverlening voor de in de getroffen 
gebieden wonende mensen te waarborgen 
en het verlies aan diensten te 
compenseren, zijn daarom van cruciaal 
belang om te zorgen voor een sociaal 
rechtvaardige transitie waarbij niemand 
achterblijft. Het JTF moet in het 
bijzonder maatregelen omvatten om een 
recessie te voorkomen en ervoor te zorgen 
dat de lokale bevolking achter de 
veranderingen staat en plaatselijke 
actoren uit de gemeenschap worden 
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gestimuleerd en de infrastructuur met 
betrekking tot gezondheidsdiensten, 
sociale diensten en de lokale democratie 
wordt verbeterd.

Or. en

Amendement 191
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 VWEU. Uit 
evaluaties is gebleken dat het belangrijk is 
dat er tijdig en op consistente wijze 
rekening wordt gehouden met de 
gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
dimensies en in alle fasen van de 
voorbereiding, monitoring, uitvoering en 
evaluatie van 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.

Or. en
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Amendement 192
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Het JTF heeft een 
belangrijke rol te vervullen bij het 
verzachten van sociale gevolgen buiten de 
economie en mag niet een louter zakelijk 
investeringsinstrument zijn. De transitie 
kan eisen stellen aan de getroffen regio’s 
en de mensen die daar wonen, en met 
name de meest kwetsbare mensen. De 
risico’s behelzen niet alleen verloren 
banen, maar ook gederfde lokale 
belastinginkomsten, een braindrain en de 
migratie van werknemers, waarbij 
jongeren en ouderen achterblijven, met de 
stopzetting van sommige diensten als 
mogelijk gevolg (met name voor 
mijnwerkers). Investeringen in sociale en 
openbare infrastructuur om een hoog 
niveau van dienstverlening voor de in de 
getroffen gebieden wonende mensen te 
waarborgen en het verlies aan diensten te 
compenseren, zijn daarom van cruciaal 
belang om te zorgen voor een sociaal 
rechtvaardige transitie waarbij niemand 
achterblijft. Het JTF moet in het 
bijzonder maatregelen omvatten om een 
recessie te voorkomen en ervoor te zorgen 
dat de lokale bevolking achter de 
veranderingen staat en plaatselijke 
actoren uit de gemeenschap worden 
gestimuleerd en de infrastructuur met 
betrekking tot gezondheidsdiensten, 
sociale diensten en de lokale democratie 
wordt verbeterd.

Or. en

Amendement 193
Sandra Pereira, Marc Botenga
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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 
en dat met name de steun voor 
productieve investeringen door andere 
ondernemingen dan kmo’s wordt beperkt 
tot ondernemingen die gevestigd zijn in 

(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 fatsoenlijke 
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 voorkomen – 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 banen. Dergelijke 
investeringen moeten bijgevolg worden 
gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.



AM\1204978NL.docx 103/138 PE652.272v01-00

NL

gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.
__________________ __________________
14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Or. pt

Amendement 194
Radan Kanev

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 

(12) Om de diversificatie van gebieden 
die aanvullende steun nodig hebben voor 
het realiseren van de transitie te 
bevorderen, moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen met 
werkgelegenheidscheppend potentieel in 
groene en duurzame 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 groene, fatsoenlijke en 
duurzame werkgelegenheid, terwijl de 
vaardigheden en de opleiding van lokale 
menselijke hulpbronnen 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 JTF 
ondersteunen, namelijk het versnellen van 
de transitie naar een klimaatbestendige, 
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toewijzing uit hoofde van 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad14 en leiden tot de 
bescherming van een aanzienlijk aantal 
banen. Dergelijke investeringen moeten 
bijgevolg worden gerechtvaardigd in het 
betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

circulaire economie – door een aanzienlijk 
aantal banen te creëren of de aanpassing 
ervan te ondersteunen – 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 
mits 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 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, duurzaam zijn en 
verenigbaar zijn met het beginsel van 
energie-efficiëntie eerst, waarbij 
investeringen in 
fossielebrandstofinfrastructuur van het 
toepassingsgebied van het JTF worden 
uitgesloten. Om de integriteit van de 
interne markt en het cohesiebeleid te 
beschermen, is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU. 

__________________ __________________
14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Or. en
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Amendement 195
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru

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 economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s, 
en met name startende ondernemingen en 
ondernemingen die actief zijn op het 
gebied van 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 werkgelegenheid. Het doel 
moet ook zijn om duurzame en 
hoogwaardige banen te creëren in 
sectoren van de toekomst en sociale 
inclusie te bevorderen. 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 
en indien de steun wordt afgestemd op 
acties die door het EFG worden 
gefinancierd. Investeringen in bestaande 
industriële installaties, met inbegrip van 
die welke onder het emissiehandelssysteem 
van de Unie vallen, moeten uitsluitend 
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 
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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.

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

__________________ __________________
14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Or. fr

Amendement 196
Anne Sander

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 

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

scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken – door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen – en niet 
leiden tot of het gevolg zijn van relocatie. 
Investeringen in bestaande industriële 
installaties, met inbegrip van die welke 
onder het emissiehandelssysteem van de 
Unie vallen, moeten worden toegestaan als 
ze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie tegen 2050, 
aanzienlijk lager zijn dan de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad14 en leiden 
tot de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen. Dergelijke investeringen 
moeten bijgevolg worden gerechtvaardigd 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU. De 
transitie die door de Green Deal in gang 
wordt gezet moet aan iedereen ten goede 
komen en mag niet leiden tot grotere 
ongelijkheden. Ook de aandacht voor de 
plattelandsgebieden moet een prioriteit 
vormen, aangezien deze gebieden vaak 
aanzienlijke economische moeilijkheden 
ondervinden en minder aantrekkelijk zijn, 
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 

14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
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handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Or. fr

Amendement 197
Stelios Kympouropoulos

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 

(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 
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rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU, 
waarbij bijzondere aandacht wordt 
besteed aan het waarborgen van 
structurele veranderingen en de 
maatregelen die voor deze veranderingen 
nodig zijn. Die uitzondering moet steun 
mogelijk maken voor de economische 
ontwikkeling van gebieden waar de 
werkloosheid bovengemiddeld en 
langdurig is, rekening houdend met hun 
structurele, economische en sociale 
situatie.

__________________ __________________
14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Or. en

Amendement 198
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 
creëren van sociale duurzaamheid. 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 fatsoenlijke en duurzame banen. 
Dergelijke investeringen moeten bijgevolg 
worden gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. Om de integriteit van de interne 
markt en het cohesiebeleid te beschermen, 
is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

__________________ __________________
14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 

14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
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tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Or. en

Amendement 199
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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 

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

aantal banen. Dergelijke investeringen 
moeten bijgevolg worden gerechtvaardigd 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

__________________ __________________
14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Or. en

Amendement 200
Andrea Caroppo

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 

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

de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. 
Productieve investeringen moeten vooral 
worden ondersteund indien ze noodzakelijk 
zijn om het banenverlies als gevolg van de 
transitie op te heffen – door nieuwe banen 
te creëren of bestaande te beschermen – en 
op voorwaarde dat deze investeringen niet 
leiden tot of het gevolg zijn van relocatie 
vanuit een andere lidstaat of vanuit een 
andere gebied binnen dezelfde lidstaat. 
Investeringen in bestaande industriële 
installaties die onder het 
emissiehandelssysteem van de Unie vallen, 
moeten worden toegestaan als ze bijdragen 
aan de relevante benchmarks voor 
kosteloze toewijzing uit hoofde van 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad14 en mogen niet 
leiden tot een negatief 
werkgelegenheidscijfer. Dergelijke 
investeringen moeten bijgevolg worden 
gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. Om de sociale, economische en 
territoriale samenhang te beschermen, is 
het zaak dat de steun voor ondernemingen 
in aanmerking komt voor vrijstelling van 
de in de artikelen 107 en 108 van het 
VWEU vastgestelde staatssteunregels van 
de Unie, mits de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan micro-ondernemingen en kmo’s 
wordt beperkt tot ondernemingen die 
gevestigd zijn in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU.

__________________ __________________
14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Or. it
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Amendement 201
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De staatssteunregels van de 
Unie moeten flexibel worden toegepast in 
regio’s in transitie die hiervoor in 
aanmerking komen, teneinde groene, 
innovatieve investeringen te 
ondersteunen. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met de problemen die 
verband houden met structurele 
verandering in de regio’s die voor steun in 
aanmerking komen, om te waarborgen 
dat die regio’s voldoende flexibiliteit 
wordt geboden om hun projecten op een 
sociaal en economisch duurzame manier 
uit te voeren.

Or. en

Amendement 202
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De gebieden die het hardst 
worden getroffen door de transitie moeten 
de kans krijgen zo vroeg mogelijk actief te 
kunnen inspelen op de structurele 
veranderingen die hiermee gepaard gaan. 
Bijgevolg moeten de toepasselijke 
staatssteunregels van de Unie waarborgen 
dat de vereiste steun toelaatbaar is, 
ongeacht de status van de ondersteunde 
regio’s.

Or. en
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Amendement 203
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen. De overdracht 
van geld uit het EFRO en het ESF+ naar 
het JTF moet worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 204
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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 

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Hoewel er voor een zo groot mogelijke complementariteit tussen de fondsen van de EU moet 
worden gezorgd, moet het gebruik van het Fonds voor een rechtvaardige transitie niet 
afhankelijk worden gesteld van een ‘match’ met andere cohesiefondsen omdat daarmee het 
gebruik en de toewijzing van die middelen wordt beïnvloed. Vereisen dat er een ‘match’ 
tussen toewijzingen van het Fonds en financiering met middelen van de cohesiefondsen moet 
zijn, zou betekenen dat de lidstaten aan een bijkomende voorwaarde moeten voldoen, hetgeen 
een extra obstakel creëert.

Amendement 205
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

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-

(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-
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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.

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.

Or. en

Amendement 206
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE652.272v01-00 118/138 AM\1204978NL.docx

NL

het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.

het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven. 
In overeenstemming met de 
vereenvoudigingsdoelstelling mag de 
toepassing van het JTF geen zware 
administratieve lasten met zich 
meebrengen.

Or. fr

Amendement 207
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Or. en
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Amendement 208
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma voor 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+.

Or. pt

Amendement 209
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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 

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
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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.

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

Or. en

Amendement 210
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen 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-
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verordening] moeten de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.

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 de 
oorspronkelijke doelstellingen aanhouden 
en consistent zijn met het soort concrete 
acties dat in de territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie wordt 
beschreven.

Or. en

Amendement 211
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 212
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 213
Margarita de la Pisa Carrión

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 

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
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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.

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

Or. es

Amendement 214
Andrea Caroppo

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 

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

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

Or. it

Amendement 215
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke en meetbare uitvoering van 
een transitieproces in een specifiek gebied 
om een klimaatneutrale economie tot stand 
te brengen. In dat verband moeten 
ontvangende regio’s in de lidstaten – 
samen met de betrokken belanghebbenden, 
waaronder bestaande lokale 
ondernemingen en met name kmo’s en 
onderaannemers van grote 
energiefaciliteiten, het maatschappelijk 
middenveld en de betrokken plaatselijke 
gemeenschappen, en ondersteund door de 
Commissie – territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie opstellen waarin 
bijzonderheden over het transitieproces 
zijn opgenomen, waaronder maatregelen 
voor het scheppen van banen alsook 
investeringen in lokale sociale 
infrastructuur, in overeenstemming met 
ten minste de ambitie van hun nationale 
energie- en klimaatplannen, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties en de Europese pijler 
van sociale rechten. Daartoe moet de 
Commissie – op basis van het bestaande 
platform voor steenkoolregio’s in transitie 
– een platform voor een rechtvaardige 
transitie opzetten voor bilaterale en 
multilaterale uitwisselingen van ervaringen 
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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. 

Or. en

Amendement 216
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied om 
een klimaatneutrale economie tot stand te 
brengen. In dat verband moeten de 
lidstaten – in samenwerking met de 
betrokken belanghebbenden, met name 
lokale en regionale actoren, en 
ondersteund door de Commissie – 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen waarin bijzonderheden 
over het transitieproces zijn opgenomen, 
waaronder ook het sociaaleconomische 
effect en de steunmaatregelen voor de 
werkgelegenheid, 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, teneinde daarin een transitie 
mogelijk te maken die zo inclusief en 
rechtvaardig mogelijk is. Voor de 
opstelling van deze territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie moet een 
globale aanpak worden gevolgd die 
rekening houdt met de gevolgen voor de 
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aangrenzende grondgebieden, ook over de 
grenzen heen.

Or. fr

Amendement 217
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke en meetbare uitvoering van 
een transitieproces in een specifiek gebied 
om in 2050 een klimaatneutrale economie 
tot stand te brengen. In dat verband moeten 
de lidstaten – samen met de betrokken 
belanghebbenden, waaronder de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en lokale actoren, en ondersteund door de 
Commissie – territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie opstellen waarin 
bijzonderheden over het transitieproces 
zijn opgenomen, waaronder maatregelen 
voor het scheppen van banen, bij- en 
omscholing en investeringen in lokale 
sociale en openbare infrastructuren, en 
die consistent zijn met hun nationale 
energie- en klimaatplannen, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties en de Europese pijler 
van sociale rechten. Daartoe moet de 
Commissie – op basis van het bestaande 
platform voor steenkoolregio’s in transitie 
– een platform voor een rechtvaardige 
transitie opzetten voor bilaterale en 
multilaterale uitwisselingen van ervaringen 
en beste praktijken in alle getroffen 
sectoren.

Or. en
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Amendement 218
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 219
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 220
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied om 
een klimaatneutrale economie tot stand te 
brengen. In dat verband moeten de 
lidstaten – in samenwerking met de 
betrokken belanghebbenden en 
ondersteund door de Commissie – 

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied om 
een klimaatneutrale economie tot stand te 
brengen. In dat verband moeten de 
lidstaten – in samenwerking met de 
betrokken belanghebbenden en 
ondersteund door de Commissie – 
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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.

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, dat, na de succesvolle regionale 
transitie, wordt samengevoegd met de 
kennis- en innovatiegemeenschappen op 
het gebied van het klimaat.

Or. en

Amendement 221
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied om 
een klimaatneutrale economie tot stand te 
brengen. In dat verband moeten de 
lidstaten – in samenwerking met de 
betrokken belanghebbenden en, indien 
nodig, ondersteund door de Commissie – 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen waarin bijzonderheden 
over het transitieproces zijn opgenomen en 
die verenigbaar 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 
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sectoren. sectoren.

Or. en

Amendement 222
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 223
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)
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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, zal de Commissie gegevens 
moeten verzamelen 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 toezicht 
moeten houden aan de hand van adequate 
indicatoren voor sociale duurzaamheid.

Or. en

Amendement 224
Radan Kanev

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, zal de Commissie gegevens 
moeten verzamelen 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.

Or. en

Amendement 225
Radan Kanev
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Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen actoren en gebieden 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, met name wat betreft 
de sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden, alsook een gedetailleerd 
plan voor investeringen in sociale 
infrastructuur. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen, kansen en 
behoeften van die gebieden, waaronder op 
het gebied van sociale infrastructuur, en 
het realiseren van het voor de transitie 
vereiste werkgelegenheidscheppende 
potentieel 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 
tegen uiterlijk 2050 en de doelstellingen 
van de Europese Green Deal, waarbij 
wordt gezorgd dat niemand achterblijft. In 
de plannen moeten ook de meest 
kwetsbare en waardevolle personele en 
zakelijke middelen van de regio’s worden 
vermeld teneinde duurzame ontwikkeling 
te bevorderen, op grond van bestaand 
educatief en technisch potentieel. 
Bestaande kmo’s, en met name die kmo’s 
die optreden als onderaannemers in de 
waardeketen voor de productie van 
fossiele brandstoffen, moeten worden 
beschouwd als belangrijke middelen voor 
lokale gemeenschappen. Alleen 
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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.

Or. en

Amendement 226
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die duurzame en hoogwaardige banen 
creëren en ook consistent zijn met de 
transitie naar klimaatneutraliteit tegen 
2050, de doelstellingen van de Green Deal, 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties en 
de beginselen van de Europese pijler van 
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de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

sociale rechten. 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) en moeten rekening houden 
met situaties waarin het EFG is 
geactiveerd of mogelijk wordt geactiveerd.

Or. fr

Amendement 227
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen actoren en 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, evenals een gedetailleerd 
plan voor de investeringen in sociale en 
openbare infrastructuur, waarbij de 
sociale partners worden betrokken in alle 
fasen van het proces om de specifieke 
behoeften in te brengen waarop deze 
moeten worden gericht. Die gebieden 
moeten nauwkeurig worden gedefinieerd 
en overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 



AM\1204978NL.docx 135/138 PE652.272v01-00

NL

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).

coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Europese 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 het nationale JTF-
programma dat door de Commissie moet 
worden goedgekeurd.

Or. en

Amendement 228
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 vaste fossiele brandstoffen of 
met andere broeikasgasintensieve 
activiteiten verband houden, terwijl 
tegelijkertijd nieuwe arbeidskansen 
worden ontwikkeld om sociale uitsluiting 
in de getroffen gebieden te voorkomen. 
Die gebieden moeten nauwkeurig worden 
gedefinieerd en overeenkomen met regio’s 
van NUTS-niveau 2 of 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 
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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).

die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal, terwijl tegelijkertijd de 
niveaus van werkgelegenheid worden 
beschermd. Alleen investeringen die met 
de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie kunnen deel uitmaken van de 
door de Commissie goedgekeurde 
programma’s (ondersteund door het EFRO, 
het ESF+, het Cohesiefonds of het JTF, al 
naargelang het geval).

Or. en

Amendement 229
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de economische, 
maatschappelijke, territoriale en milieu-
uitdagingen en behoeften van die gebieden 
gedetailleerd worden beschreven en het 
soort concrete acties, ook met betrekking 
tot de bevordering van werkgelegenheid 
en omscholing van werknemers, worden 
vermeld die nodig zijn voor de opbouw 
van een rechtvaardiger en duurzamer 
economisch en maatschappelijk model en 
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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).

voor de coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

Or. fr

Amendement 230
Marianne Vind

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden en de steun voor bij- en 
omscholing voor werknemers, 
leveranciers en dienstverleners die sterk 
afhankelijk zijn van deze industrieën. Die 
gebieden moeten nauwkeurig worden 
gedefinieerd en overeenkomen met regio’s 
van NUTS-niveau 3 of delen daarvan. In 
de plannen moeten de uitdagingen en 
behoeften van die gebieden gedetailleerd 
worden beschreven en het soort concrete 
acties worden vermeld die nodig zijn voor 
de coherente ontwikkeling van 
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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).

klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

Or. en


