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Amendement 231
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden, waarbij de 
werkgelegenheidskansen in de getroffen 
gebieden worden behouden en uitgebreid 
ter bevordering van sociale groei. 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 
afzonderlijke door de Commissie 
goedgekeurde programma’s (ondersteund 
door het EFRO, het ESF+, het 
Cohesiefonds of het JTF, al naargelang het 
geval).

Or. en
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Amendement 232
José Manuel Fernandes

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 233
Radka Maxová, Jordi Cañas, 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 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie in 2050 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, of activiteiten waarvan de 
industriële eindproducten direct gevolgen 
ondervinden van de transitie naar 
koolstofneutraliteit. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

Or. en
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Amendement 234
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 235
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
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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 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 
waarin voorrang wordt gegeven aan de 
verlichting van eventuele 
sociaaleconomische gevolgen van 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

Amendement 236
Stelios Kympouropoulos
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Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Voorts moeten de 
beheersautoriteiten en de lidstaten 
volgens de huidige planning hun 
territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie uiterlijk eind 2020 
indienen. Dit zorgt voor een belemmering 
ten aanzien van de uitvoering op en 
aangezien de goedkeuring van deze 
plannen noodzakelijk is voor het vrijgeven 
van de financiering moet voorwaardelijke 
voorfinanciering voor technische bijstand 
al vóór de goedkeuring van de plannen 
beschikbaar worden gesteld om deze 
belemmering te verhelpen, met als doel 
het verwezenlijken van een haalbare, 
geleidelijke en inclusieve transitie 
overeenkomstig de klimaatdoelstellingen 
van de EU.

Or. en

Amendement 237
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. Om de resultaatgerichtheid van 
het gebruik van JTF-middelen te 
vergroten moet de Commissie — 
overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

Schrappen

Or. pt
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Amendement 238
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de resultaatgerichtheid van 
het gebruik van JTF-middelen te 
vergroten moet de Commissie — 
overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

Schrappen

Or. en

Amendement 239
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Samira Rafaela

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de resultaatgerichtheid van het 
gebruik van JTF-middelen te vergroten 
moet de Commissie — overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

(16) Om de resultaatgerichtheid van het 
gebruik van JTF-middelen te vergroten 
moet de Commissie – overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel – kunnen 
waarborgen dat regio's die vanuit het 
oogpunt van de specifieke doelstellingen 
van het JTF slecht presteren, bijstand 
krijgen zodat ze niet te ver achterblijven 
teneinde het risico op verdere 
geografische onevenwichtigheden te 
voorkomen als gevolg van een situatie 
waarin voorheen goed presterende regio's 
of regio's die al goed op weg zijn richting 
de ecologische transitie of minder 
afhankelijk zijn van steenkool of andere 
brandstoffen, meer middelen krijgen, 
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terwijl de regio's die nog steeds in hoge 
mate afhankelijk zijn van niet-duurzame 
energiemixen of slechts trage vorderingen 
maken richting de ecologische transitie, 
nog verder achterop zouden raken en nog 
minder middelen zouden ontvangen om 
hen bij de transitie te helpen.

Or. en

Amendement 240
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de resultaatgerichtheid van het 
gebruik van JTF-middelen te vergroten 
moet de Commissie — overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

(16) Om het gebruik van JTF-middelen 
te optimaliseren en ervoor te zorgen dat 
het fonds resultaatgerichter is, moet de 
Commissie – overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel – financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 
wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

Or. en

Amendement 241
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de resultaatgerichtheid van het 
gebruik van JTF-middelen te vergroten 
moet de Commissie — overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel — financiële 
correcties kunnen toepassen als ernstig 

(16) Om de resultaatgerichtheid van het 
gebruik van JTF-middelen te vergroten 
moet de Commissie – overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel en 
Verordening (EU).../... [nieuwe 
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wordt tekortgeschoten bij de 
verwezenlijking van de voor de specifieke 
doelstelling van het JTF vastgestelde 
streefcijfers.

GB-verordening] – financiële correcties 
kunnen toepassen als ernstig wordt 
tekortgeschoten bij de verwezenlijking van 
de voor de specifieke doelstelling van het 
JTF vastgestelde streefcijfers.

Or. en

Amendement 242
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 243
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 244
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just 
Transition Fund, “JTF”) opgericht om 
steun te verlenen aan gemeenschappen en 
gebieden die bijkomende steun nodig 
hebben om de transitie te realiseren naar 
een volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie van de Unie 
tegen 2050 en de uitdagingen om te zetten 
in kansen, met name wat betreft het 
scheppen van fatsoenlijke en duurzame 
groene banen, de om- en bijscholing van 
de werknemers en de aanpassing van 
onderwijs en opleiding ter bevordering 
van een nieuw economisch model dat 
welvaart en welzijn biedt terwijl de 
negatieve gevolgen voor het klimaat en 
het milieu worden beperkt. 

Or. en

Amendement 245
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
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 246
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 247
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just 
Transition Fund, “JTF”) opgericht om 
steun te verlenen aan gebieden die met 
ernstige sociaaleconomische uitdagingen 
worden geconfronteerd als gevolg van 
zowel het transitieproces naar een 
klimaatneutrale economie van de Unie als 
de COVID-19-pandemie.

Or. it

Amendement 248
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 249
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 250
Margarita de la Pisa Carrión

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

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

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

Or. es

251

Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s en 
mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
aan te pakken”, rekening houdend met het 
feit dat de regionale transitiestrategieën 
een essentieel onderdeel van een 
rechtvaardige transitie vormen aangezien 
deze planningszekerheid bieden aan 
werknemers, de energiesector, 
industrieën, investeerders en 
gemeenschappen.

Or. en

Amendement 252
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
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s en 
mensen in staat te stellen de sociale, 
arbeidsmarktgerelateerde, economische en 
milieueffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en maatschappij 
aan te pakken” overeenkomstig de 
doelstelling om de mondiale 
temperatuurstijging te beperken tot 
beduidend minder dan 2 °C ten aanzien 
van het pre-industriële niveau en zich 
tegelijkertijd in te zetten voor een 
beperking van de temperatuurstijging tot 
1,5 °C.

Or. en

Amendement 253
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 254
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 255
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 256
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
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten.

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten overeenkomstig de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
Europese Green Deal, en de toegang tot 
het JTF wordt afhankelijk gesteld van de 
aanvaarding van de klimaatdoelstellingen 
van de EU.

Or. en

Amendement 257
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten.

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten, met inbegrip van de 
regio's waar financiële EU-steun 
onontbeerlijk is om de uitdagingen van de 
rechtvaardige transitie het hoofd te 
kunnen bieden.

Or. en

Amendement 258
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten.

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten, met speciale aandacht 
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voor de lidstaten die afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen.

Or. en

Amendement 259
Pierre Larrouturou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 7,5 
miljard EUR in prijzen van 2018, die al 
naargelang het geval verhoogd kunnen 
worden met in de begroting van de Unie 
toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling. Indien de 
financiële middelen van het JTF 
aanzienlijk toenemen, kan de formule 
voor regionale toewijzing worden 
aangepast zodat deze van toepassing is op 
alle in aanmerking komende regio's, met 
inbegrip van regio's waar de werknemers 
op minder directe wijze door de transitie 
worden getroffen.

Or. en

Justification

In order to make sure it reaches all the workers who will be affected, directly and indirectly, 
by the transition, which account to at least 11 million workers whereas the proposal from the 
Commission seems to be designed to support around 200.000 workers in the most directly 
affected sectors and regions (explanatory memorandum, page 1), we insist that the amount of 
7.5 billion € over 7 years is not up to the challenge compared, for instance, to the 40 billion € 
provided by Germany alone for the transition of its coal-intensive regions, and we insist that 
new appropriations, on top of the Commission proposal, must allow the JTF to reach a 
minimum of 100 billion EUR over 7 years, and the allocation criteria must be adapted in 
consequence to support all the workers who will undoubtedly need it.
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Amendement 260
Anne Sander

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 7,5 
miljard EUR in prijzen van 2018, die al 
naargelang het geval verhoogd kunnen 
worden met in de begroting van de Unie 
toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling. Het bedrag 
van het JTF betreft aanvullende 
middelen, deze toekenning mag in geen 
geval ten koste gaan van de aan andere 
MFK-sectoren toegekende middelen.

Or. fr

Amendement 261
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
17,88 miljard EUR in prijzen van 2018 
(“hoofdsom”), en worden niet 
overgedragen uit de toewijzingen van de 
fondsen die onder Verordening (EU).../... 
[nieuwe GB-verordening] vallen. De 
hoofdsom kan al naargelang het geval 
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verhoogd worden met in de begroting van 
de Unie toegewezen aanvullende middelen 
en andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

Or. en

Amendement 262
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
24,375 miljard EUR in prijzen van 2018, 
die al naargelang het geval verhoogd 
kunnen worden met in de begroting van de 
Unie toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling. In deze 
middelen mag niet worden gesnoeid, noch 
mogen ze worden overgedragen uit de 
fondsen die onder Verordening (EU).../... 
[nieuwe GB-verordening] vallen.

Or. en

Amendement 263
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
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 

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

werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
18,75 miljard EUR in prijzen van 2018, 
die indien nodig verhoogd kunnen worden 
met in de begroting van de Unie 
toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling. De JTF-
financiering gaat niet ten koste van de 
middelen die zijn toegewezen aan andere 
MFK-fondsen.

Or. en

Amendement 264
Margarita de la Pisa Carrión

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 265
Andrea Caroppo

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

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

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

Or. it

Motivering

De toegewezen financiële middelen en de verdeling van het MFK voor 2021-2027 zullen naar 
aanleiding van de COVID-19-pandemie volledig herbeoordeeld worden. Het is dan ook 
voorbarig om een vast bedrag te noemen.

Amendement 266
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt
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Motivering

De huidige economische situatie, die verschilt van die op het moment dat de Commissie haar 
voorstel voor een verordening indiende, vraagt om een herziening van de voor dit instrument 
toegekende toewijzingen. Gezien de omstandigheden zouden zij ten minste verdubbeld moeten 
worden.

Amendement 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 268
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

aanvullende middelen en andere middelen 
overeenkomstig de toepasselijke 
basishandeling.

Or. en

Amendement 269
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een minimumaandeel van 0,35 % van het 
in de eerste alinea vermelde bedrag wordt 
toegewezen voor technische bijstand op 
initiatief van de Commissie, waarbij dit 
aandeel op verzoek van een lidstaat kan 
worden verhoogd op grond van de 
specifieke kenmerken van het territoriale 
plan voor een rechtvaardige transitie.

Or. en

Amendement 270
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 271
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 272
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 273
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 274
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 275
Andrea Caroppo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 276
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 277
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 278
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
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) productieve investeringen in kmo’s 
– met inbegrip van startende 
ondernemingen – die leiden tot 
economische diversificatie en reconversie;
b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten;
c) investeringen in onderzoek en 
innovatie en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën;
d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie;
e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;
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f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;
g) investeringen in de bevordering 
van de circulaire economie, onder meer 
door het voorkomen en verminderen van 
afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling;
h) bij- en omscholing van 
werknemers;
i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan;
j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;
k) technische bijstand.
Daarnaast kan het JTF in gebieden die 
zijn aangewezen als steungebieden in de 
zin van artikel 107, lid 3, onder a) en c), 
van het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op 
voorwaarde dat dergelijke investeringen 
zijn goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie.
Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor 
een rechtvaardige transitie op basis van 
de krachtens artikel 7, lid 2, onder i), 
vereiste informatie. Dergelijke 
investeringen komen alleen in 
aanmerking als ze noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van het territoriale plan 
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voor een rechtvaardige transitie.

Or. en

Amendement 279
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) productieve investeringen in kmo’s 
– met inbegrip van startende 
ondernemingen – die leiden tot 
economische diversificatie en reconversie;
b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten;
c) investeringen in onderzoek en 
innovatie en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën;
d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie;
e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;
f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;
g) investeringen in de bevordering 
van de circulaire economie, onder meer 
door het voorkomen en verminderen van 
afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling;
h) bij- en omscholing van 



AM\1205199NL.docx 33/141 PE652.310v01-00

NL

werknemers;
i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan;
j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;
k) technische bijstand.
Daarnaast kan het JTF in gebieden die 
zijn aangewezen als steungebieden in de 
zin van artikel 107, lid 3, onder a) en c), 
van het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op 
voorwaarde dat dergelijke investeringen 
zijn goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie.
Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor 
een rechtvaardige transitie op basis van 
de krachtens artikel 7, lid 2, onder i), 
vereiste informatie. Dergelijke 
investeringen komen alleen in 
aanmerking als ze noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van het territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie.

Or. en

Amendement 280
Radan Kanev
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
uitsluitend de volgende activiteiten:

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
uitsluitend de volgende investeringen voor 
de economische transitie mits zij in 
aanmerking komen uit hoofde van 
Verordening ... [verordening inzake 
duurzame taxonomie]:

Or. en

Amendement 281
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
uitsluitend de volgende activiteiten:

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 282
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
uitsluitend de volgende activiteiten:

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 283
Stelios Kympouropoulos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
uitsluitend de volgende activiteiten:

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 284
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) productieve investeringen in kmo’s 
– met inbegrip van startende 
ondernemingen, energiegemeenschappen 
en werknemerscoöperaties die tot 
bedrijfsopvolging zijn overgegaan – die 
leiden tot economische diversificatie en 
reconversie;

Or. en

Amendement 285
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) productieve investeringen in kmo’s 
— met inbegrip van startende 
ondernemingen en ondernemingen die 
actief zijn op het gebied van sociale 
innovatie — die leiden tot economische 
diversificatie en reconversie;

Or. fr
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Amendement 286
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) productieve investeringen in kmo’s 
– met inbegrip van startende 
ondernemingen – die leiden tot 
economische diversificatie en reconversie 
en het scheppen van nieuwe banen 
bevorderen;

Or. en

Amendement 287
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 288
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) productieve investeringen in micro-
ondernemingen en kmo’s – met inbegrip 
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ondernemingen – die leiden tot 
economische diversificatie en reconversie;

van innovatieve startende ondernemingen 
– die leiden tot economische diversificatie 
en reconversie;

Or. it

Amendement 289
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) investeringen door agentschappen, 
organen en overheidsinstanties om 
economische activiteit en het scheppen 
van banen te stimuleren;

Or. pt

Amendement 290
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) gemeenschappen met als basis de 
vierledige as van innovatie: overheid, 
bedrijfsleven, tertiair onderwijs en 
onderzoekscentra;

Or. en

Amendement 291
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) investeringen in hernieuwbare 
energie, vergroening, de aanleg van 
groene infrastructuur, onderhoud en 
ontwikkeling van gerelateerde 
technologieën;

Or. en

Amendement 292
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 293
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 294
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 295
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) investeringen in duurzaam 
onderzoek en duurzame innovatie en de 
bevordering van de overdracht van 
geavanceerde technologieën, om de 
transitie naar een volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte, 
circulaire en klimaatneutrale economie 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 296
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie en in de ingebruikname van de 
daaruit voortvloeiende geavanceerde 
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technologieën; technologieën;

Or. it

Amendement 297
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) investeringen met sociale effecten 
die de ontwikkeling bevorderen van 
bedrijven die in hun onmiddellijke 
omgeving een positief sociaal effect 
kunnen hebben, en alternatieve 
inkomstenbronnen kunnen bieden aan 
burgers die zijn getroffen door de transitie 
naar een groenere economie;

Or. en

Amendement 298
Alex Agius Saliba

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, met 
inbegrip van investeringen in duurzame 
mobiliteit en het koolstofvrij maken van 
de vervoersector, energie-efficiëntie en/of 
hernieuwbare energie;

Or. en
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Motivering

Het is met name van belang dat er wordt geïnvesteerd daar waar de meeste inspanningen tot 
het koolstof vrij maken van de economie nodig zullen zijn, en de vervoersector is in sommige 
lidstaten nog altijd een van de grootste bronnen van broeikasgasemissies. Deze wijziging in 
het JTF zal de lidstaten helpen te investeren op plaatsen waar dit het meest nodig is, op basis 
van een holistische benadering van de sociaaleconomische uitdagingen die voortvloeien uit 
het transitieproces, zoals de benodigde opleidingen voor elektriciens en technici en/of de 
behoefte aan groene vaardigheden. 

Amendement 299
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, de 
omschakeling van steenkool naar aardgas 
als onderdeel van de energietransitie, 
energie-efficiëntie en/of hernieuwbare 
energie;

Or. en

Amendement 300
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
waaronder het inzetten van 
milieuvriendelijke vervoermiddelen, en 
energie-efficiëntie;
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Or. en

Amendement 301
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 
met het doel om energiearmoede te 
bestrijden;

Or. fr

Amendement 302
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen ter vermindering van 
de energiearmoede en luchtvervuiling, 
met name door het investeren in 
stadsverwarming en het afschaffen van 
individuele verwarmingsoplossingen op 
basis van steenkool;

Or. en

Amendement 303
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen ter bevordering van 
de modal shift in stedelijke gebieden 
richting duurzamere vervoerswijzen, met 
inbegrip van innovatieve en slimme 
oplossingen voor de 
goederenvervoerslogistiek;

Or. en

Amendement 304
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen met betrekking tot de 
productie, verwerking, distributie, opslag 
of verbranding van aardgas en waterstof;

Or. en

Amendement 305
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) investeringen in alle soorten 
emissiearme stadsverwarming;

Or. en

Amendement 306
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) investeringen in de bouw 
van kerncentrales;

Or. en

Amendement 307
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit, met name die welke 
zijn gericht op micro- en kleine 
ondernemingen, terwijl rekening wordt 
gehouden met de vereisten van 
hulpbronnen- en energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 308
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in digitalisering en 
digitale connectiviteit;

e) investeringen in digitalisering, 
digitale connectiviteit, toekomstgerichte 
infrastructuur en digitale innovatie;

Or. en

Amendement 309
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) investeringen in de sociale 
infrastructuur en de 
gezondheidszorginfrastructuur ter 
bevordering van de gelijke en tijdige 
toegang tot hoogwaardige, duurzame en 
betaalbare sociale diensten en 
gezondheidsdiensten;

Or. en

Amendement 310
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) nieuwe investeringen in bestaande 
industriële installaties, met inbegrip van 
installaties die onder het 
emissiehandelssysteem van de Unie vallen 
(EU-ETS);

Or. it

Amendement 311
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 312
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 313
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Radka 
Maxová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) investeringen in slimme, energie-
efficiënte lokale vervoersinfrastructuur;

Or. en

Amendement 314
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

een niet-toxische circulaire economie, 
onder meer door het voorkomen en 
verminderen van afval, efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, hergebruik, herstel en 
recycling; 

Or. en

Amendement 315
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) investeringen die bijdragen tot de 
vermindering van emissies in alle 
vervoerswijzen;

Or. en

Amendement 316
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) investeringen in sociale 
innovaties;

Or. en

Amendement 317
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) investeringen in duurzame 
multimodale stedelijke mobiliteit;

Or. en

Amendement 318
Marianne Vind

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

h) bij- en omscholing van werknemers 
die zijn getroffen door een afname in de 
werkgelegenheid in de fossiele-
brandstoffenindustrieën, evenals 
leveranciers en dienstverleners die zwaar 
zijn getroffen door de daaraan 
gerelateerde krimpende productie;

Or. en

Amendement 319
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

h) bij- en omscholing van werknemers 
en werkzoekenden die werkzaam zijn of 
zijn geweest in vakgebieden die met 
ernstige sociaaleconomische uitdagingen 
te kampen hebben als gevolg van het 
transitieproces;

Or. en
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Amendement 320
Alex Agius Saliba

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

h) bij- en omscholing van 
werknemers, met name in die sectoren 
waarvan de broeikasgasemissies voor de 
betreffende lidstaat tot de grootste 
bronnen van broeikasgasemissies 
behoren;

Or. en

Motivering

We moeten investeren op plaatsen waar dit het meest nodig is, op basis van een holistische 
benadering van de sociaaleconomische uitdagingen die voortvloeien uit het transitieproces, 
zoals de benodigde opleidingen voor elektriciens en technici en/of de behoefte aan groene 
vaardigheden.

Amendement 321
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) investeringen in de circulaire bio-
economie;

Or. en

Amendement 322
Anne Sander

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

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

i) hulp bij het zoeken van een baan 
voor werkzoekenden die voorheen 
werkzaam waren in de getroffen 
activiteitsgebieden en die te maken 
hebben met ernstige sociaaleconomische 
uitdagingen in verband met het 
transitieproces, met inbegrip van steun 
voor geografische mobiliteit;

Or. fr

Amendement 323
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan, met bijzondere 
aandacht voor jongeren die geen 
onderwijs genieten, niet aan het werk zijn 
en geen opleiding krijgen (NEET’s);

Or. fr

Amendement 324
Marianne Vind

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan, in combinatie met 
een actief arbeidsmarktbeleid gericht op 
werkgelegenheid in toekomstgerichte 
sectoren;
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Or. en

Amendement 325
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan en mogelijkheden 
voor levenslang leren;

Or. en

Amendement 326
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 327
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE652.310v01-00 52/141 AM\1205199NL.docx

NL

Or. en

Amendement 328
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 329
Marianne Vind

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van werkzoekenden 
en nationale sociale partners in alle fasen 
van de transitie;

Or. en

Amendement 330
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie en 
sociaaleconomische integratie van 
mensen en gemeenschappen;

Or. en
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Amendement 331
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) andere specifieke activiteiten, zoals 
overeengekomen door de relevante lokale 
en regionale overheden voor het 
betrokken gebied, de lidstaat en de 
Europese Commissie, die 
overeenstemmen met de regionale 
ontwikkelingsstrategieën en die bijdragen 
aan de transitie naar een klimaatneutrale 
EU-economie tegen 2050.

Or. en

Amendement 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) bij- en omscholing van niet alleen 
werknemers maar ook werkzoekenden, 
met name degenen met een onderbenut of 
laag opleidingsniveau, teneinde de 
vaardighedenkloof te overbruggen met het 
oog op de rechtvaardige transitie naar een 
groene en hulpbronnenefficiënte 
samenleving.

Or. en

Amendement 333
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) andere specifieke activiteiten die 
bijdragen tot de specifieke doelstelling van 
het JTF zoals vastgelegd in de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie, 
overeengekomen tussen een lidstaat, de 
relevante overheden van de betrokken 
gebieden, en goedgekeurd door de 
Europese Commissie.

Or. en

Amendement 334
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie, in overeenstemming zijn met 
de Europese pijler van sociale rechten, en 
de creatie van duurzame en hoogwaardige 
banen en een betere sociale inclusie 
mogelijk maken. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie en de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen niet in stand houden.
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Or. fr

Amendement 335
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie, en voor de instandhouding en 
ontwikkeling van lokale 
concurrentievoordelen op het gebied van 
personele middelen, onderwijs en 
industrie.

Or. en

Amendement 336
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 

Daarnaast kan het JTF in de respectieve 
gebieden steun verlenen voor productieve 
investeringen in andere ondernemingen 
dan micro-ondernemingen en kmo’s, op 
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productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

voorwaarde dat dergelijke investeringen 
zijn goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Or. it

Amendement 337
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
sociale investeringen, waaronder die ter 
ondersteuning van de uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten, 
waarbij de participatie en 
toegankelijkheid van personen met een 
handicap worden gewaarborgd, met name 
door middel van:
a) microfinanciering, financiering voor 
sociale ondernemingen en sociale 
economie;
b) sociale infrastructuur;
c) voorzieningen voor onderwijs en 
opleiding, inclusief zorg en onderwijs 
voor jonge kinderen, onderwijsfaciliteiten, 
studentenwoningen en digitale uitrusting;
d) sociale huisvesting;
e) gezondheid en langetermijnzorg, met 
inbegrip van klinieken, ziekenhuizen, 
eerstelijnszorg, thuiszorg en 
gemeenschapszorg;
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f) sociale innovatie, met inbegrip van 
innovatieve sociale oplossingen en 
regelingen om sociale effecten en 
resultaten op de daarmee verband 
houdende gebieden te bevorderen; g)

culturele en erfgoedactiviteiten 
met een maatschappelijk doel;
h) infrastructuur voor plaatselijke 
gemeenschappen, zoals gemeenschaps- en 
vrijwilligerscentra;
i) innovatieve gezondheidsoplossingen, 
waaronder gezondheidsdiensten en 
nieuwe zorgmodellen.

Or. en

Amendement 338
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
de volgende investeringen die gericht zijn 
op werknemers en werkzoekenden: 
a) bij- en omscholing van niet alleen 
werknemers maar ook personen buiten de 
arbeidsmarkt, met name degenen met een 
onderbenut of laag opleidingsniveau, 
teneinde de vaardighedenkloof te 
overbruggen met het oog op de 
rechtvaardige transitie naar een groene 
en hulpbronnenefficiënte samenleving; 
b) actief arbeidsmarkt- en 
vaardighedenbeleid met het oog op 
toekomstgerichte sectoren en 
werkgelegenheid alsook hulp voor 
werkzoekenden bij het zoeken van een 
baan; 
c) inkomenssteunmaatregelen voor 
werknemers bij de overgang tussen werk, 
opleiding, zelfstandig ondernemerschap 
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of pensioen; 
d) actieve inclusie van werkzoekenden, 
waarbij gelijke toegang en 
gendergelijkheid worden gewaarborgd.

Or. en

Amendement 339
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 340
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 341
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis.  Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF sociale investeringen, waaronder 
die ter ondersteuning van de uitvoering 
van de Europese pijler van sociale 
rechten, waarbij de participatie van en 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap en de meest behoeftigen worden 
gewaarborgd, met name door middel van:
a) microfinanciering, financiering voor 
sociale ondernemingen en sociale 
economie;
b) sociale infrastructuur;
c) voorzieningen voor onderwijs en 
opleiding, inclusief zorg en onderwijs 
voor jonge kinderen, onderwijsfaciliteiten, 
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studentenwoningen en digitale uitrusting;
d) sociale huisvesting en “huisvesting 
voor alles”-oplossingen voor daklozen en 
mensen die het risico lopen dakloos te 
worden;
e) gezondheid en langetermijnzorg, met 
inbegrip van klinieken, ziekenhuizen, 
eerstelijnszorg, thuiszorg en 
gemeenschapszorg;
f) sociale innovatie, met inbegrip van 
innovatieve sociale oplossingen en 
regelingen om sociale effecten en 
resultaten op de daarmee verband 
houdende gebieden te bevorderen;
g) culturele en erfgoedactiviteiten met een 
maatschappelijk doel;
h) infrastructuur voor plaatselijke 
gemeenschappen, zoals gemeenschaps- en 
vrijwilligerscentra;
i) innovatieve gezondheidsoplossingen, 
waaronder gezondheidsdiensten en 
nieuwe zorgmodellen.

Or. en

Amendement 342
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
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF de volgende investeringen die 
gericht zijn op de economische transitie:
a) investeringen in sociaal duurzame 
kmo’s – met inbegrip van startende 
ondernemingen, energiegemeenschappen 
en werknemerscoöperaties die tot 
bedrijfsopvolging zijn overgegaan – die 
leiden tot het scheppen van fatsoenlijke en 
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duurzame banen, economische 
diversificatie en reconversie;
b) investeringen in de oprichting van 
sociaal duurzame bedrijven in 
toekomstgerichte duurzame sectoren, 
onder meer via bedrijfsincubatoren en 
adviesdiensten;
c) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare hernieuwbare energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies en 
in energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, indien duidelijk wordt 
aangetoond dat maatregelen aan de 
vraagzijde ontoereikend zijn, die 
investeringen sociaal duurzaam zijn en 
leiden tot het scheppen of in stand houden 
van hoogwaardige banen;
d) gerichte maatregelen voor aanpassing 
op het gebied van energie-efficiëntie om 
energiearmoede en slechte huisvesting 
aan te pakken;
e) sociaal duurzame investeringen in de 
bevordering van een niet-toxische 
circulaire economie, onder meer door het 
voorkomen en verminderen van afval, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
hergebruik, herstel en recycling.

Or. en

Amendement 343
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 2 vermelde activiteiten 
zorgen ervoor dat, in regio’s waar de 
industriële en productiesectoren 
uitgebreid moeten worden herzien, de 
werkgelegenheid niet structureel wordt 
aangetast, waarbij maatregelen worden 
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genomen om startende ondernemingen, 
de vernieuwing van bestaande structuren 
en gedegen omscholing van werknemers 
te bevorderen.

Or. pt

Amendement 344
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
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF sociale investeringen, waaronder 
die ter ondersteuning van de uitvoering 
van de Europese pijler van sociale 
rechten, waarbij de participatie van en 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap worden gewaarborgd, met name 
door middel van:
a) microfinanciering, financiering voor 
sociale ondernemingen en sociale 
economie;
b) sociale en openbare infrastructuur;
c) voorzieningen voor onderwijs en 
opleiding, inclusief zorg en onderwijs 
voor jonge kinderen, onderwijsfaciliteiten, 
studentenwoningen en digitale uitrusting;
d) energie-efficiënte sociale huisvesting 
die tevens een bijdrage kan leveren aan de 
aanpak van energiearmoede;
e) gezondheid en langetermijnzorg, met 
inbegrip van klinieken, ziekenhuizen, 
eerstelijnszorg, thuiszorg en 
gemeenschapszorg;
f) sociale innovatie, met inbegrip van 
innovatieve sociale oplossingen en 
regelingen om sociale effecten en 
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resultaten op de daarmee verband 
houdende gebieden te bevorderen;
g) culturele en erfgoedactiviteiten met een 
maatschappelijk doel, met inachtneming 
van het evenwicht tussen traditie en 
innovatie en ter bevordering van 
gemeenschapszin en een 
gemeenschappelijke identiteit;
h) infrastructuur voor plaatselijke 
gemeenschappen, zoals gemeenschaps- en 
vrijwilligerscentra op basis van een 
intergenerationeel perspectief;
i) innovatieve gezondheidsoplossingen, 
waaronder gezondheidsdiensten en 
nieuwe zorgmodellen.

Or. en

Amendement 345
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter.  Overeenkomstig lid 1 ondersteunt 
het JTF de volgende investeringen die 
gericht zijn op werknemers en 
werkzoekenden:
a) bij- en omscholing van niet alleen 
werknemers maar ook personen buiten de 
arbeidsmarkt en personen die het verst 
van de arbeidsmarkt af staan, met name 
degenen met een onderbenut of laag 
opleidingsniveau en geen gelijke toegang 
hebben tot traditioneel onderwijs en 
opleidingsmogelijkheden, teneinde de 
vaardighedenkloof te overbruggen met het 
oog op de rechtvaardige transitie naar een 
groene en hulpbronnenefficiënte 
samenleving;
b) actief arbeidsmarkt- en 
vaardighedenbeleid met het oog op 
toekomstgerichte sectoren en 
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werkgelegenheid, alsook persoonlijke en 
op de mens gerichte hulp voor 
werkzoekenden;
c) inkomenssteunmaatregelen voor 
werknemers bij de overgang tussen werk, 
opleiding, zelfstandig ondernemerschap 
of pensioen;
d) actieve inclusie van werkzoekenden, 
waarbij gelijke toegang en actieve hulp 
aan personen die het verst van de 
arbeidsmarkt af staan, zoals dakloze 
mensen, alsook gendergelijkheid worden 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 346
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
Artikel 4 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Overeenkomstig lid 1 
ondersteunt het JTF de volgende 
investeringen die gericht zijn op 
werknemers en werkzoekenden:
a) bij- en omscholing van niet alleen 
werknemers maar ook personen buiten de 
arbeidsmarkt, met name jongeren die 
geen onderwijs of opleiding volgen en 
geen baan hebben (NEET's), langdurig 
werklozen en degenen met een 
onderbenut of laag opleidingsniveau, 
teneinde de onevenwichtigheden op de 
arbeidsmarkt weg te nemen en de 
vaardighedenkloof te overbruggen met het 
oog op de rechtvaardige transitie naar een 
groene en hulpbronnenefficiënte 
samenleving;
b) actief arbeidsmarkt- en 
vaardighedenbeleid met het oog op 
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toekomstgerichte sectoren en duurzame 
werkgelegenheid alsook hulp voor 
werkzoekenden bij het zoeken van een 
baan, met inbegrip van om- en bijscholing 
en/of bemiddeling met het oog op andere 
banen of industrieën;
c) inkomenssteunmaatregelen en sociale 
bescherming voor werknemers bij de 
overgang tussen werk, opleiding, 
zelfstandig ondernemerschap of pensioen, 
met speciale aandacht voor armoede 
onder werkenden en werknemers die het 
risico lopen om in armoede te vervallen;
d) actieve inclusie van werkzoekenden, 
waarbij gelijke toegang, gendergelijkheid 
en gelijke beloning voor gelijk werk 
worden gewaarborgd.

Or. en

Amendement 347
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
Artikel 4 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Daarnaast kan het JTF in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU, 
steun verlenen voor productieve 
investeringen in andere ondernemingen 
dan kmo's, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn goedgekeurd als 
onderdeel van het territoriale plan voor 
een rechtvaardige transitie op basis van 
de krachtens artikel 7, lid 2, onder h), 
vereiste informatie. Dergelijke 
investeringen komen alleen in 
aanmerking als ze noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van het territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie en sociaal 



PE652.310v01-00 66/141 AM\1205199NL.docx

NL

en ecologisch duurzaam zijn.

Or. en

Amendement 348
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

Schrappen

Or. en
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Amendement 350
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales, of de verlenging van hun 
levensduur of elke andere soort 
investering in kerncentrales, het beheer of 
opslag van kernafval of een andere soort 
activiteit die verband houdt met 
kernenergie;

Or. en

Amendement 351
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/2014 van 
de Commissie16;

Schrappen

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

Or. it
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Amendement 352
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/201416;

Schrappen

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

Or. en

Amendement 353
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/201416;

Schrappen

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

Or. en
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Amendement 354
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/201416;

Schrappen

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

Or. en

Amendement 355
Sandra Pereira, Marc Botenga

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) investeringen die niet voor 
fatsoenlijke werkgelegenheid zorgen op 
basis van overeenkomsten en collectieve 
onderhandelingen met beter loon en een 
meer bevredigend evenwicht tussen werk 
en privéleven;  

Or. pt

Amendement 356
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 357
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, het vervoer, de 
distributie, de opslag of de verbranding van 
fossiele brandstoffen. Indien een 
investeringsplan uit overwegingen in 
verband met energiezekerheid of 
nationale veiligheid de omschakeling van 
steenkoolcentrales naar aardgas omvat 
als overbruggingstechnologie of als 
strategische energiereserve, of om de 
mogelijkheden voor steenkoolproductie en 
-verbranding te behouden, moet dit deel 
worden gefinancierd met een bijdrage uit 
de nationale begroting of via andere 
vormen van kapitaalparticipatie; 

Or. en

Amendement 358
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen, met uitzondering van 
investeringen gericht op de omschakeling 
van steenkoolcentrales naar 
aardgascentrales die met behulp van de 
nieuw ontwikkelde voorzieningen voor 
koolstofvastlegging en -opslag de daaraan 
gerelateerde emissies volledig kunnen 
compenseren;

Or. en

Amendement 359
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen, met uitzondering van 
aardgas als overgangsbrandstof of 
tussenproduct tussen steenkool en groene 
energieën;

Or. en

Amendement 360
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van vaste fossiele 
brandstoffen, met uitzondering van 
brandstoffen die worden gebruikt voor 
projecten op basis van schonesteenkool- 



PE652.310v01-00 72/141 AM\1205199NL.docx

NL

of waterstoftechnologieprojecten;

Or. en

Amendement 361
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het gebruik van gas is van belang tijdens de transitieperiode.

Amendement 362
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 363
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
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) investeringen in projecten waarbij 
de normen voor gezondheid en veiligheid 
op het werk voor werknemers niet worden 
nageleefd.

Or. en

Amendement 364
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt tijdens de duur van het 
programma geen Uniefinanciering 
verstrekt voor activiteiten met betrekking 
tot de planning van nieuwe winning van 
fossiele brandstoffen of de productie van 
turf, waaronder de heropening van 
tijdelijk ontmantelde winningsinstallaties 
in de NUTS 2-regio waaronder het 
grondgebied valt.
De lidstaten mogen wel de nationale 
financiering van dergelijke activiteiten in 
hun investeringsplannen opnemen indien 
dit gebaseerd is op overwegingen in 
verband met energiezekerheid of 
nationale veiligheid.

Or. en

Amendement 365
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

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

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

Or. pt

Amendement 366
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma in 
het kader van Verordening (EU).../... 
[nieuwe GB-verordening].

Or. en
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Amendement 367
Anne Sander

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 368
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 369
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 370
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 371
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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 372
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

toewijzing voor de lidstaten.

Or. en

Amendement 373
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten. De 
overdracht van geld uit het EFRO en het 
ESF+ naar het JTF moet worden 
uitgesloten.

Or. en

Amendement 374
Evelyn Regner

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

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

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

Or. en

Motivering

Het ESF+ is nu al te krap om zijn taken te financieren en medefinanciering van het JTF zou 
grote negatieve gevolgen kunnen hebben voor kwetsbare groepen, zoals werklozen en lage-
inkomensgroepen, alsook voor bepaalde projecten, et cetera, die nu door het ESF+ worden 
gefinancierd.

Amendement 375
Sandra Pereira, Marc Botenga

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 376
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 377
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten. De lidstaten 
kunnen ervoor kiezen deze aan te vullen 
met middelen van het EFRO en het ESF+. 
In dat geval moeten die middelen worden 
opgenomen in het kader van de 
thematische concentratie van het EFRO 
en het ESF+.
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voor die prioriteit, maar niet meer dan 
driemaal dat bedrag.

Or. en

Amendement 378
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 379
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 

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

Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vrijwillig overgedragen 
middelen. Het totaal van de door de 
lidstaten naar de JTF-prioriteit over te 
dragen middelen van het EFRO en het 
ESF+ bedraagt niet meer dan driemaal het 
bedrag van steun uit het JTF.

Or. en

Amendement 380
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 381
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In aanmerking komende projecten 
die vanuit het Fonds voor een 
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rechtvaardige transitie worden 
gefinancierd en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de specifieke in 
artikel 2 genoemde doelstelling, kunnen 
tot wel 80 % van de gemaakte kosten 
vergoed krijgen.

Or. en

Amendement 382
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken lokale en regionale autoriteiten 
van de betreffende gebieden, 
overeenkomstig het partnerschapsbeginsel 
als vastgesteld bij artikel 6 van 
Verordening (EU).../... [nieuwe GB-
verordening], en volgens het model in 
bijlage II een of meer territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie op voor 
een of meer getroffen gebieden van 
niveau 3 van de bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad, gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 868/2014 van de Commissie17, 
vastgestelde gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (“regio’s van NUTS-
niveau 3”) of delen daarvan. Het betreft 
gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische en sociale effecten 
van de transitie, met name wat betreft het 
verwachte banenverlies bij de productie en 
het gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de 
plannen voor territoriale transitie moeten 
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verplicht openbare raadplegingen met alle 
betrokken belanghebbenden worden 
gehouden, met inbegrip van lokale 
gemeenschappen, respectieve 
brancheverenigingen, universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, etc. over de 
inhoud ervan.

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

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

Or. en

Amendement 383
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten, met inbegrip van de 
lokale en regionale overheden, van de 
betreffende gebieden en volgens het model 
in bijlage II een of meer territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie op 
voor een of meer getroffen gebieden van 
niveau 3 van de bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad, gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 868/2014 van de Commissie17, 
vastgestelde gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (“regio’s van NUTS-
niveau 3”) of delen daarvan, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken en 
de behoeften van de gebieden, en in 
overeenstemming met de strategieën voor 
economische ontwikkeling van de 
gebieden. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
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installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. fr

Amendement 384
Marianne Vind

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden, lokale actoren en nationale 
sociale partners, en volgens het model in 
bijlage II een of meer territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie op voor 
een of meer getroffen gebieden van 
niveau 3 van de bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad, gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 868/2014 van de Commissie17, 
vastgestelde gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (“regio’s van NUTS-
niveau 3”) of delen daarvan. Het betreft 
gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische, 
arbeidsmarktgerelateerde en sociale 
effecten van de transitie, met name wat 
betreft het verwachte banenverlies bij de 
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productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

productie en het gebruik van fossiele 
brandstoffen, evenals indirect getroffen 
industrieën, zoals leveranciers en 
dienstverleners, en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. en

Amendement 385
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft de verwachte aanpassing 
van werknemers of het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen, de 



AM\1205199NL.docx 87/141 PE652.310v01-00

NL

productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit, en de sectoren 
waarvan de industriële eindproducten 
rechtstreeks door de transitie naar 
koolstofneutraliteit worden getroffen.

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

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

Or. en

Amendement 386
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
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 

1. De lidstaten stellen, met volledige 
inachtneming van het 
partnerschapsbeginsel, samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden, alsook met de sociale partners 
en lokale gemeenschappen, en volgens het 
model in bijlage II een of meer territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie op 
voor een of meer getroffen gebieden van 
niveau 3 van de bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad, gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 868/2014 van de Commissie17, 
vastgestelde gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (“regio’s van NUTS-
niveau 3”) of delen daarvan. Het betreft 
gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische, 
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transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

arbeidsmarktgerelateerde en sociale 
effecten van de transitie met name wat 
betreft het verwachte banenverlies bij de 
productie en het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. en

Amendement 387
Sandra Pereira, Marc Botenga

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft verwachte eisen qua 
omscholing en de transformatie van hun 
industriële en productieprocessen.
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productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.
__________________ __________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

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

Or. pt

Amendement 388
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

1. De lidstaten stellen in nauwe 
samenwerking met de betrokken 
autoriteiten van de betreffende gebieden en 
volgens het model in bijlage II een of meer 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie op voor een of meer getroffen 
gebieden van niveau 2 of 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
("regio’s van NUTS-niveau 2 of regio’s 
van NUTS-niveau 3") of delen daarvan. 
Het betreft gebieden die het zwaarst 
getroffen zijn door de economische en 
sociale effecten van de transitie, met name 
wat betreft het verwachte banenverlies bij 
de productie en het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.
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__________________ __________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

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

Or. en

Amendement 389
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten en 
belanghebbenden van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
("regio’s van NUTS-niveau 3") of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. en

Amendement 390
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de 
economische, arbeidsmarkt- en sociale 
effecten van de transitie, met name wat 
betreft het verwachte banenverlies en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

__________________ __________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 

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

Or. it

Amendement 391
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Amendement 392
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 393
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, 
overeenkomstig de meest recente versie 
van het nationale energie- en klimaatplan 
(“NECP”);

Or. en

Amendement 394
Radka Maxová, Jordi Cañas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 395
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het in 
de meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”) 
bedoelde transitieproces worden getroffen 
en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1;

Or. it

Amendement 396
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
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 397
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 

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

neveneffecten, met name op het gebied 
van gezondheid en welzijn, van de transitie 
naar een volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie – waarbij het 
potentiële aantal getroffen banen en 
banenverlies alsmede de potentiële creatie 
van banen, andere sociale gevolgen, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden; 

Or. en

Amendement 398
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
tegen 2050 — waarbij het potentiële aantal 
getroffen banen en banenverlies, de 
behoeften op het gebied van nieuwe 
vaardigheden, de ontwikkelingsbehoeften 
en de tegen 2030 te verwezenlijken 
doelstellingen worden vastgesteld met 
betrekking tot de uitfasering van 
activiteiten die van fossiele brandstoffen 
afhankelijk zijn of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

Or. fr
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Amendement 399
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 400
Anne Sander

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
— waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, het aantal 
bedrijven en werknemers waarvan de 
positie is verzwakt, de 
ontwikkelingsbehoeften, de behoeften aan 
nieuwe vaardigheden die met de groene 
economie verband houden en de tegen 
2030 te verwezenlijken doelstellingen 
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gebieden; worden vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

Or. fr

Amendement 401
Marianne Vind

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 402
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
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 

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

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

Or. en

Amendement 403
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 404
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 405
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de uitdagingen en 
kansen voor de maatschappij, 
arbeidsmarkt, economie en het milieu van 
de transitie naar een volledig op 
hernieuwbare energiebronnen 
gebaseerde, zeer hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
klimaatneutrale economie, met een 
uitvoerige lijst van de geplande acties, 
alsmede het effect van de instandhouding, 
ondersteuning en uitbreiding van de 
bestaande lokale menselijke middelen en 
het educatief en industrieel potentieel;

Or. en
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Amendement 406
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 407
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale strategieën en plannen, met de 
andere EU-fondsen zoals het [ESF+], het 
EFRO en het EFG, en met de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties en 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten;

Or. fr

Amendement 408
Radan Kanev

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale strategieën en plannen, evenals 
met de NECP’s, de Europese Green Deal, 
de Europese pijler van sociale rechten, en 
de benchmarks voor toetsing van de 
Europese klimaatwet en de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties;

Or. en

Amendement 409
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale strategieën en plannen, met 
inbegrip van strategieën voor 
economische en industriële vernieuwing 
voor voortgezette productieve activiteit en 
in stand gehouden of toegenomen 
werkgelegenheidsniveaus;

Or. pt

Amendement 410
Anne Sander

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ervan met andere nationale, regionale, 
interregionale, grensoverschrijdende of 
territoriale strategieën en plannen;

Or. fr

Amendement 411
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 412
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een gedetailleerde lijst van de 
verschillende geraadpleegde partners en 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
sociale partners, die de mensen 
vertegenwoordigen die in het betreffende 
gebied wonen, met name werknemers;

Or. en

Amendement 413
Radan Kanev
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties;

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen en de wijze 
waarop de betrokken lokale en regionale 
autoriteiten en lokale belanghebbenden 
werden betrokken bij de organisatie en 
uitvoering van het partnerschap, de 
geplande monitoring- en 
evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties en de 
maatregelen die zijn genomen om deze 
governancemechanismen transparant te 
maken;

Or. en

Amendement 414
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
Artikel 7 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties;

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties, 
overeenkomstig de Europese gedragscode 
inzake partnerschap in het kader van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen (CDR 240/2014);

Or. en

Amendement 415
Radan Kanev
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 416
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 417
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties en de 
verwachte bijdrage ervan om het effect van 
de transitie te verzachten, voor wat betreft 
de creatie van duurzame en hoogwaardige 
banen en de behoefte aan nieuwe 
vaardigheden;

Or. fr

Amendement 418
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties en de 
verwachte bijdrage ervan om de gevolgen 
voor de maatschappij, de economie, de 
energiezekerheid en het milieu van de 
transitie te verzachten;

Or. en

Amendement 419
Jeroen Lenaers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) wanneer steun wordt verleend om 
getroffen werknemers te helpen nieuwe 
arbeidskansen te benutten, alsook voor 
het bieden van hulp aan werkzoekenden 
bij het zoeken van een baan en hun 
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actieve inclusie in de arbeidsmarkt, moet 
speciale aandacht worden geschonken 
aan de grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt in de grensregio's;

Or. en

Amendement 420
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 421
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 

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

ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis van 
een kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte werkgelegenheidscijfer negatief 
zou zijn;

Or. it

Amendement 422
Radka Maxová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 423
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een indicatieve lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de naleving 
van de betreffende benchmarks voor 
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leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies die 
aanzienlijk verder gaat dan de betreffende 
benchmarks voor kosteloze toewijzing in 
het kader van Richtlijn 2003/87/EG, en 
noodzakelijk zijn voor de bescherming 
van een aanzienlijk aantal banen;

kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en ervoor zorgen 
dat het werkgelegenheidscijfer niet 
negatief is;

Or. it

Amendement 424
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 425
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
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 426
Radka Maxová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 427
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 428
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
Artikel 7 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 429
Sandra Pereira, Marc Botenga

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met alle 
doelstellingen voor strategische planning 
op internationaal, EU-, nationaal of 
regionaal niveau op het gebied van 
ecologische instandhouding en het 
beperken van de klimaatverandering en 
maatregelen ter bevordering van 
fatsoenlijke werkgelegenheid, beter loon, 
investeringen in universele gratis 
openbare diensten en uitgebreidere 
sociale voordelen en antwoorden.

Or. pt

Amendement 430
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 431
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 432
Radan Kanev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie zijn niet van 
toepassing op overheidsinvesteringen in 
fossielebrandstofinfrastructuur en bieden 
een kans om lokale economieën en korte 
economische trajecten verder te 
versterken. 
De lidstaten mogen wel de nationale 
financiering van dergelijke activiteiten in 
hun investeringsplannen opnemen indien 
dit gebaseerd is op overwegingen in 
verband met energiezekerheid of 
nationale veiligheid. 

Or. en

Amendement 433
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Het noodtoezichtsmechanisme

Indien zich gebeurtenissen voordoen in 
verband met de transitie naar een 
klimaatneutrale economie die negatieve 
kortetermijngevolgen hebben voor 
werknemers op het grondgebied van een 
lidstaat, dan kan de betreffende lidstaat 
om de activering van een 
noodtoezichtsmechanisme vragen. De 
lidstaat licht in dat geval toe waarom 
steun door het JTF overeenkomstig 
artikel 4, lid 2, aan activiteiten die 
rechtstreeks verband houden met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke 
doelstellingen van het JTF, 
gerechtvaardigd is om de negatieve 
kortetermijngevolgen voor werknemers te 
verzachten. De Commissie zal het verzoek 
in overweging nemen, rekening houdend 
met de urgentie ervan.

Or. en

Amendement 434
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Partnerschap

1. In overeenstemming met [artikel 6] van 
Verordening (EU).../... [nieuwe GB-
verordening] en Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 240/2014, 
waarborgt iedere lidstaat de zinvolle 
participatie door sociale partners, 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld en andere relevante of 
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representatieve organisaties, bij de 
programmering en uitvoering van door 
het JTF gesteunde maatregelen. Deze 
zinvolle participatie moet inclusief en voor 
iedereen toegankelijk zijn.

Or. en

Amendement 435
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de outputindicatoren bedragen 
de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 
2024 en de streefcijfers voor 2029 zijn 
cumulatief. De streefcijfers worden niet 
herzien nadat het overeenkomstig 
artikel [14, lid 2,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] ingediende 
verzoek tot wijziging van het programma 
door de Commissie is goedgekeurd.

2. Voor de outputindicatoren bedragen 
de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 
2024 en de streefcijfers voor 2029 zijn 
cumulatief.

Or. en

Amendement 436
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage III 
te wijzigen teneinde de nodige 
aanpassingen aan te brengen in de lijst 
van te gebruiken indicatoren.

Schrappen

Or. it
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Amendement 437
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 438
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Financiële correcties

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

Or. en
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Amendement 439
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Amendement 440
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 441
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 442
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 75 % van het streefcijfer is 
gehaald, kan zij financiële correcties 
toepassen overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit in verhouding tot 
de resultaten te verminderen.
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Or. en

Amendement 443
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].
3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 
13 april 2016 over beter wetgeven.
5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
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aan het Europees Parlement en de Raad.
6. Een overeenkomstig artikelen 8, 
lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 444
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].

Schrappen

Or. it

Amendement 445
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3



PE652.310v01-00 120/141 AM\1205199NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de artikel 3, lid 3, en artikel 8, lid 
4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 446
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

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

Or. it

Amendement 447
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 448
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 449
Andrea Caroppo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 450
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Voor de lidstaten geldt een 
overgangsperiode tot en met... [één jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening] voor het opstellen en 
goedkeuren van de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie. Alle 
lidstaten komen in die overgangsperiode 
volledig in aanmerking voor financiering 
uit hoofde van deze verordening, en de 
Commissie houdt bij het nemen van een 
besluit in verband met vrijmaking of 
verlies van financiering geen rekening 
met de overgangsperiode.



AM\1205199NL.docx 123/141 PE652.310v01-00

NL

Or. en

Amendement 451
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke lidstaat worden de financiële 
middelen vastgesteld volgens de 
hiernavolgende stappen:

Voor elke lidstaat worden de financiële 
middelen vastgesteld volgens de 
hiernavolgende stappen:

I. een bedrag van 6,5 miljard EUR uit de 
middelen van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie wordt onder de 
lidstaten verdeeld als volgt:

Or. en

Motivering

Het grootste deel van de middelen uit het JTF, namelijk 6,5 miljard EUR, moet worden 
toegewezen volgens de door de Commissie voorgestelde berekeningsmethode. De resterende 
1 miljard EUR moet echter worden toegewezen aan de lidstaten die reeds in 2017 hun 
broeikasgasemissies met minstens 30 % hadden verminderd en daarmee het streefcijfer van 
de EU voor 2020, namelijk 20 %, met de helft hebben overtroffen.

Amendement 452
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de koolstofintensiteit, 
als bepaald door de verhouding tussen de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties zoals gerapporteerd door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1, en de 

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties, vervoer, gebouwen, 
gewijzigd landgebruik en andere niet-
verwaarloosbare bronnen in regio’s van 
NUTS-niveau 2 en NUTS-niveau 3 waar 
de koolstofintensiteit, als bepaald door de 
verhouding tussen de broeikasgasemissies 
zoals gerapporteerd door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
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bruto toegevoegde waarde van de 
industrie, met een factor van twee het 
gemiddelde van de EU-27 overschrijdt. 
Indien dat niveau in geen van de regio’s 
van NUTS-niveau 2 in een bepaalde 
lidstaat wordt overschreden, wordt 
rekening gehouden met de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 49 %),

(EG) nr. 166/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad1, en het bbp van de 
regio in kwestie, met een factor van twee 
het gemiddelde van de EU-27 overschrijdt. 
Indien dat niveau in geen van de regio’s 
van NUTS-niveau 2 en NUTS-niveau 3 in 
een bepaalde lidstaat wordt overschreden, 
wordt rekening gehouden met de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
en NUTS-niveau 3 met de hoogste 
koolstofintensiteit (weging van 39 %),

__________________ __________________
1 Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 januari 2006 betreffende de instelling 
van een Europees register inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 91/689/EEG en 
96/61/EG van de Raad (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 1).

1 Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 januari 2006 betreffende de instelling 
van een Europees register inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 91/689/EEG en 
96/61/EG van de Raad (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 1).

Or. pt

Amendement 453
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de koolstofintensiteit, 
als bepaald door de verhouding tussen de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties zoals gerapporteerd door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1, en de 
bruto toegevoegde waarde van de industrie, 
met een factor van twee het gemiddelde 
van de EU-27 overschrijdt. Indien dat 
niveau in geen van de regio’s van NUTS-

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de koolstofintensiteit, 
als bepaald door de verhouding tussen de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties zoals gerapporteerd door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1, en de 
bruto toegevoegde waarde van de industrie, 
met een factor van twee het gemiddelde 
van de EU-27 overschrijdt. Indien dat 
niveau in geen van de regio’s van NUTS-
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niveau 2 in een bepaalde lidstaat wordt 
overschreden, wordt rekening gehouden 
met de broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 49 %),

niveau 2 in een bepaalde lidstaat wordt 
overschreden, wordt rekening gehouden 
met de broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 27 %),

__________________ __________________
1 Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 januari 2006 betreffende de instelling 
van een Europees register inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 91/689/EEG en 
96/61/EG van de Raad (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 1).

1 Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 januari 2006 betreffende de instelling 
van een Europees register inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 91/689/EEG en 
96/61/EG van de Raad (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 1).

Or. en

Amendement 454
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de 
koolstofintensiteit, als bepaald door de 
verhouding tussen de broeikasgasemissies 
van industriële installaties zoals 
gerapporteerd door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EG) nr. 166/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad1, en de bruto 
toegevoegde waarde van de industrie, met 
een factor van twee het gemiddelde van de 
EU-27 overschrijdt. Indien dat niveau in 
geen van de regio’s van NUTS-niveau 2 in 
een bepaalde lidstaat wordt overschreden, 
wordt rekening gehouden met de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 3 waar de 
koolstofintensiteit, als bepaald door de 
verhouding tussen de broeikasgasemissies 
van industriële installaties zoals 
gerapporteerd door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EG) nr. 166/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad1, en de bruto 
toegevoegde waarde van de industrie, met 
een factor van twee het gemiddelde van de 
EU-27 overschrijdt. Indien dat niveau in 
geen van de regio’s van NUTS-niveau 3 in 
een bepaalde lidstaat wordt overschreden, 
wordt rekening gehouden met de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 3 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
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van 49 %), van 49 %),

__________________ __________________
1 Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 januari 2006 betreffende de instelling 
van een Europees register inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 91/689/EEG en 
96/61/EG van de Raad (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 1).

1 Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 januari 2006 betreffende de instelling 
van een Europees register inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 91/689/EEG en 
96/61/EG van de Raad (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 1).

Or. en

Motivering

Het is zaak in bijlage I zo nauwkeurig mogelijke gegevens te verzamelen. We moeten dan ook 
de verwijzingen naar een regio van NUTS-niveau 3 aanhouden in plaats van een regio van 
NUTS-niveau 2 aangezien sommige regio's anders ten opzichte van elkaar worden 
gecompenseerd. Gezien de beperkte begroting moeten we proberen zo nauwkeurig mogelijk te 
zijn.

Amendement 455
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de 
koolstofintensiteit, als bepaald door de 
verhouding tussen de broeikasgasemissies 
van industriële installaties zoals 
gerapporteerd door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EG) nr. 166/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad1, en de bruto 
toegevoegde waarde van de industrie, met 
een factor van twee het gemiddelde van de 
EU-27 overschrijdt. Indien dat niveau in 
geen van de regio’s van NUTS-niveau 2 in 
een bepaalde lidstaat wordt overschreden, 
wordt rekening gehouden met de 

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 3 waar de 
koolstofintensiteit, als bepaald door de 
verhouding tussen de broeikasgasemissies 
van industriële installaties zoals 
gerapporteerd door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EG) nr. 166/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad1, en de bruto 
toegevoegde waarde van de industrie, met 
een factor van twee het gemiddelde van de 
EU-27 overschrijdt. Indien dat niveau in 
geen van de regio’s van NUTS-niveau 3 in 
een bepaalde lidstaat wordt overschreden, 
wordt rekening gehouden met de 
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broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 49 %),

broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 3 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 49 %),

__________________ __________________
1 Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 januari 2006 betreffende de instelling 
van een Europees register inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 91/689/EEG en 
96/61/EG van de Raad (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 1).

1 Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 januari 2006 betreffende de instelling 
van een Europees register inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 91/689/EEG en 
96/61/EG van de Raad (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 1).

Or. en

Amendement 456
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool als aandeel van het 
totale aantal werknemers in de industrie 
in elke regio (weging van 33 %),

Or. en

Amendement 457
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool en andere sectoren 
die reconversie ondergaan (weging van 
25 %),
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Or. pt

Amendement 458
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 459
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 460
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool (weging van 45 %),

Or. en
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Amendement 461
José Manuel Fernandes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool (weging van 20 %),

Or. en

Amendement 462
José Manuel Fernandes

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het tempo waarin de lidstaten hun 
broeikasgasemissies afkomstig van 
steenkool of bruinkool zullen beperken, 
zoals vastgesteld in de respectieve 
nationale energie- en klimaatplannen 
voor 2030 (weging van 5 %);

Or. en

Amendement 463
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) werkgelegenheid in de industrie in 
de regio’s van NUTS-niveau 2 die voor de 
toepassing van punt i) in aanmerking 
worden genomen (weging van 25 %),

iii) werkgelegenheid in de industrie en 
werkzoekenden die werkzaam zijn of zijn 
geweest in vakgebieden die met ernstige 
sociaaleconomische uitdagingen te 
kampen hebben als gevolg van het 
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transitieproces in de regio’s van NUTS-
niveau 3 die voor de toepassing van punt i) 
in aanmerking worden genomen (weging 
van 25 %),

Or. en

Amendement 464
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) werkgelegenheid in de industrie in 
de regio’s van NUTS-niveau 2 die voor de 
toepassing van punt i) in aanmerking 
worden genomen (weging van 25 %),

iii) werkgelegenheid in de industrie in 
de regio’s van NUTS-niveau 2 die voor de 
toepassing van punt i) in aanmerking 
worden genomen (weging van 27 %),

Or. en

Amendement 465
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) werkgelegenheid in de industrie in 
de regio’s van NUTS-niveau 2 die voor de 
toepassing van punt i) in aanmerking 
worden genomen (weging van 25 %),

iii) werkloosheid in de regio’s van 
NUTS-niveau 2 die voor de toepassing van 
punt i) in aanmerking worden genomen 
(weging van 25 %),

Or. pt

Amendement 466
Sandra Pereira, Marc Botenga

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) percentage regio’s van NUTS-
niveau 2 die als minder ontwikkeld 
worden beschouwd met het oog op het 
cohesiebeleid (weging van 10 %),

Or. pt

Amendement 467
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) het tempo waarin de lidstaten hun 
broeikasgasemissies afkomstig van 
steenkool of bruinkool zullen beperken, 
zoals vastgesteld in de respectieve 
nationale energie- en klimaatplannen 
voor 2030 (weging van 6 %);

Or. en

Amendement 468
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Amendement 469
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 470
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 2 miljard 
EUR ontvangt, of 5 miljard EUR voor 
lidstaten die op basis van duidelijke 
indicatoren kunnen aantonen dat zij in 
verhouding een groot aantal kwetsbare 
regio's binnen hun grenzen hebben waar 
de transitie naar een ecologisch duurzaam 
energiebeleid meer concrete 
sociaaleconomische risico's zou opleveren 
dan in het gemiddelde van de andere 
lidstaten. De bedragen boven 2 miljard 
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EUR per lidstaat, respectievelijk 
5 miljard EUR voor zwaar getroffen 
lidstaten, worden in verhouding met de aan 
alle andere lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Amendement 471
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 27 % van 
de hoofdsom als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
ontvangt. De bedragen boven 27 % per 
lidstaat worden in verhouding met de aan 
alle andere lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Amendement 472
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan de in 
artikel 2, lid 2, omschreven 20 % van de 
JTF-middelen ontvangt. Bedragen 
daarboven worden in verhouding met de 
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toegewezen bedragen herverdeeld. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
dienovereenkomstig herberekend;

aan alle andere lidstaten toegewezen 
bedragen herverdeeld. Het aandeel van de 
lidstaten wordt dienovereenkomstig 
herberekend;

Or. it

Amendement 473
Andrea Caroppo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het uit de toepassing van punt b) 
voortvloeiende aandeel van de lidstaten 
wordt negatief of positief gecorrigeerd 
door een coëfficiënt van 1,5 maal het 
verschil waarmee het bni per hoofd van de 
bevolking (uitgedrukt in 
koopkrachtpariteit) van de betrokken 
lidstaat voor de periode 2015-2017 boven 
of onder het gemiddelde bni per hoofd van 
de bevolking van de lidstaten van de EU-
27 ligt (welk gemiddelde wordt 
weergegeven als 100 %).

c) het uit de toepassing van punt b) 
voortvloeiende aandeel van de lidstaten 
wordt negatief of positief gecorrigeerd 
door een coëfficiënt van 1,5 maal het 
verschil waarmee het meest recente bni per 
hoofd van de bevolking (uitgedrukt in 
koopkrachtpariteit) van de betrokken 
lidstaat boven of onder het gemiddelde bni 
per hoofd van de bevolking van de 
lidstaten van de EU-27 ligt (welk 
gemiddelde wordt weergegeven als 
100 %).

Or. it

Amendement 474
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze correctie is niet van toepassing op 
lidstaten waarvoor het toegewezen bedrag 
overeenkomstig punt b) is geplafonneerd;

Schrappen

Or. en
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Amendement 475
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze correctie is niet van toepassing op 
lidstaten waarvoor het toegewezen bedrag 
overeenkomstig punt b) is geplafonneerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 476
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bedragen om de minimale 
steunintensiteit te waarborgen worden 
proportioneel in mindering gebracht op de 
aan alle andere lidstaten toegewezen 
bedragen, met uitzondering van die 
waarvoor het toegewezen bedrag 
overeenkomstig punt b) is geplafonneerd.

De bedragen om de minimale 
steunintensiteit te waarborgen worden 
proportioneel in mindering gebracht op de 
aan alle andere lidstaten toegewezen 
bedragen.

Or. en

Amendement 477
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) aantal inwoners met verblijfplaats 
in insulaire gebieden of berggebieden die 
afhankelijk zijn van autonome 
elektriciteitsproductie met behulp van 
door diesel of benzine aangedreven 
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generatoren (weging van 2 %);

Or. en

Amendement 478
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

II. De resterende 1 miljard EUR aan 
middelen uit het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie moet dienen als 
compensatiemechanisme voor lidstaten 
die een brutovermindering van 
broeikasgasemissies van ten minste 30 % 
tegen 2017 hebben gerealiseerd op grond 
van hun nationale inventaris ten opzichte 
van de emissieniveaus in 1990, waardoor 
zij de EU-doelstelling van 
emissieverlaging tegen 2020 dus met ten 
minste 150 % overtreffen. Het bedrag van 
1 miljard EUR wordt verdeeld onder deze 
lidstaten op basis van het percentage van 
hun bruto broeikasgasemissies in 2017.

Or. en

Justification

The proposal of the Commission does not take into account previous emission reduction 
efforts, thus allocating a lower share of the resources to early achiever Member States. At the 
same time, it favours Member States that have not demonstrated such achievements. By 
introducing a compensation mechanism, the current Amendement aims at rebalancing this 
rather unjust feature of the proposal. The compensation mechanism would provide additional 
resources for nine Member States, out of which eight are amongst the poorest ones in the EU. 
It needs to be noted that, under the current Amendement, Poland’s allocation would be 
maintained at the maximum amount of 2 billion EUR, in accordance with Annex I - 
paragraph 1 - point (b).

Amendement 479
Andrea Caroppo
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Referentie: Artikel 7, lid 2, onder a) Schrappen

Or. it

Amendement  480
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

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

Or. en

Amendement 481
Andrea Caroppo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Referentie: Artikel 7, lid 2, onder b) Referentie: Artikel 7, lid 2, onder b)

1.2 Vaststelling van de gebieden die naar 
verwachting het zwaarst zullen worden 
getroffen en motivering van deze keuze, 
met een overeenkomstige raming van de 
gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid op basis van de meest 
recente versie van het NECP.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 482
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 483
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 484
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder d) – tabel – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– doelstellingen en verwachte resultaten 
van de uitvoering van de prioriteit van het 
JTF, onder meer ten aanzien van het 
welzijn van de betreffende 
gemeenschappen en van werknemers, met 
speciale aandacht voor langdurige 
werkloosheid, armoede onder werkenden 
en mensen die op zoek zijn naar een 
eerste baan.

Or. en

Amendement  485
Radka Maxová

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – Referentie: Artikel 7, lid 2, onder h) en Referentie: 
Artikel 7, lid 2, onder i) – tabellen

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Referentie: Artikel 7, lid 2, onder h) Schrappen
Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor productieve investeringen 
aan andere ondernemingen dan kmo’s:
– een volledige lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen en voor 
elk ervan een motivering van de noodzaak 
van dergelijke steun op basis van een 
kloofanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen.
Referentie: Artikel 7, lid 2, onder i);
Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor investeringen ter 
vermindering van de broeikasgasemissies 
van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG vermelde 
activiteiten:
– een volledige lijst van de te 
ondersteunen acties en een motivering dat 
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deze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en leiden tot 
een aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies tot onder de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG, mits zij 
noodzakelijk zijn voor de bescherming 
van een aanzienlijk aantal banen.

Or. en

Amendement 486
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– regelingen voor de betrokkenheid 
van partners overeenkomstig de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (CDR 240/2014), met 
inbegrip van ngo's, vakbonden en andere 
belanghebbenden, bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie;

Or. en

Amendement 487
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– resultaten van openbare 
raadpleging.

– resultaten van openbare raadpleging 
overeenkomstig de Europese gedragscode 
inzake partnerschap in het kader van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen (CDR 240/2014).

Or. en
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Amendement 488
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.3 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en


