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BEKNOPTE MOTIVERING

Dertig jaar geleden begon Centraal-Oost-Europa aan een ingrijpende overgang van 
communisme en een centraal geleide economie naar democratie en de vrije markt. Vandaag 
begint de Europese Unie aan een even grote en ambitieuze transitie: over dertig jaar wil de EU 
de eerste klimaatneutrale economie ter wereld zijn. Net als de veranderingen na 1989 luidt de 
Europese Green Deal (EGD) een systemische transitie in die niet alleen de manier waarop we 
produceren, consumeren en leven zal veranderen, maar het hele wezen van Europa. Deze 
transitie zal ook andere landen inspireren. 

Uit de moeilijkheden die we tijdens de overgang na 1989 hebben ondervonden, kunnen we de 
volgende les trekken: de transitie naar schone energie kan alleen succesvol en definitief zijn als 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten - geen enkele burger, geen enkele regio, geen enkele 
lidstaat. Essentieel zijn Europese solidariteit, het stellen van doelstellingen over meerdere 
decennia, ongeacht politieke economische cycli, en duurzame welvaart voor alle Europeanen. 
Dit laatste vormt de inzet van het fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF). 

De Europese lidstaten beginnen aan deze gedaanteverandering met gedeelde doelstellingen, 
maar vertrekken van verschillende uitgangspunten. Dit betekent dat de uitdagingen waarmee 
we worden geconfronteerd, qua reikwijdte en omvang verschillen tussen de regio’s en lidstaten 
van de EU. Het JTF moet het belangrijkste instrument vormen om deze verschillen geleidelijk 
maar definitief weg te werken, zodat de hele EU in haar opzet kan slagen en de transitie alle 
Europeanen ten goede komt.

De rapporteur is ervan overtuigd dat de energietransitie de kern is van de EGD, en dat die 
regio’s waar veel vaste fossiele brandstoffen worden geïnd, voor de grootste uitdagingen staan. 
In die regio’s dreigt namelijk het grootste directe verlies van banen en brengt de sluiting van 
kolenmijnen de hele toeleveringsketen in gevaar. Investeringen in nieuwe, schone industrie - 
vaak in inkrimpende sectoren - zal er uitermate moeilijk zijn. Traditioneel wordt hard werk hier 
sterk gewaardeerd, en dit moet worden erkend en ondersteund. Zonder hulp zullen de inwoners 
van deze regio’s, en met name jongeren, niet alleen hun gevoel van eigenmacht kwijtraken, 
maar ook hun vertrouwen in de Europese Unie als een gemeenschap die hun een stabiele 
toekomst kan bieden.

Het JTF begeeft zich echter niet in onbekend gebied. De commissie ITRE heeft meegewerkt 
aan de totstandbrenging van een kader voor het JTF. Samen met de vicevoorzitter van de 
Europese Commissie voor de energie-unie en de commissaris voor energie en klimaat hebben 
wij in 2017 het EU-platform voor steenkoolregio’s in transitie opgericht om de 
energietransformatie te ondersteunen en de sociale gevolgen ervan te beperken. De middelen 
hiervoor zijn afkomstig van door ITRE gefinancierde proefprojecten, die lopen tot 2021. 
Dankzij dit platform hebben de plaatselijke autoriteiten in deze regio’s technische 
ondersteuning ontvangen, die zij niet moeten terugbetalen. Als follow-up hiervan heeft ITRE 
op het initiatief van haar voorzitter haar steun verleend aan het voorstel voor de oprichting van 
een speciaal fonds voor steenkoolregio’s in transitie, in het kader van het volgende MFK. 

Dit heeft geleid tot de oprichting van het JTF. Nu de EU alle nodige voorbereidingen treft om 
tegen 2050 klimaatneutraal te kunnen worden, is het JTF des te belangrijker en dringender 
geworden. Meer nog: het is onmisbaar geworden voor het welslagen van de EGD. 
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De rapporteur doet de onderstaande voorstellen.

1) Om ervoor te zorgen dat de EU klimaatneutraal wordt, zijn nooit eerder geziene 
investeringen nodig. Die investeringen moeten systematisch gepaard gaan met gepaste 
maatregelen voor het behoud van economische efficiëntie en van de zekerheid en 
betaalbaarheid van energie, met het oog op een rechtvaardige en maatschappelijk 
aanvaardbare transitie. Deze twee elementen - investeringen en solidariteitsmaatregelen - 
samen zijn essentieel voor de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit en tegelijkertijd 
voor de bevordering van ons internationale concurrentievermogen en industrieel 
leiderschap en van de groei en welvaart in onze samenleving.

2) Het JTF vormt de hoeksteen van deze transitie. De middelen die uit hoofde van het JTF ter 
beschikking staan, moeten overeenstemmen met de omvang van deze transformatie. De 
begroting van het JTF moet dan ook aanzienlijk worden verhoogd en gebaseerd zijn op 
nieuwe middelen. Het JTF mag de EU-instrumenten en fondsen voor het cohesie- en 
sectoraal beleid niet vervangen, maar moet ze aanvullen. Bovendien moet het JTF in de 
komende MFK’s het voorwerp vormen van een afzonderlijk begrotingsonderdeel, en dit ten 
minste tot 2050.

3) Gezien de streefdoelen van het JTF moet 80 % van de begroting ervan naar steenkoolregio’s 
gaan: zij staan immers voor de grootste structurele uitdagingen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit.

4) Nauwe en rechtstreekse samenwerking met regionale en plaatselijke autoriteiten, die het 
best geplaatst zijn om steun in de doelregio’s zo efficiënt mogelijk te helpen inzetten, is 
fundamenteel. Aangezien het JTF gericht is op die regio’s die in het kader van de transitie 
met de grootste uitdagingen worden geconfronteerd, en waarschijnlijk ook een aanzienlijke 
daling van hun eigen inkomsten zullen ondervinden, moeten subsidiabele projecten 
financiering kunnen ontvangen tot maximaal 75 % van hun kosten.

5) Wat het toepassingsgebied van de steun in het kader van het JTF betreft, moet de lijst van 
subsidiabele activiteiten de volgende behoeften weerspiegelen:

- voormalige mijnen en elektriciteitscentrales nieuw leven inblazen;

- luchtverontreiniging en energiearmoede bestrijden en de uitstoot veroorzaakt door 
steenkool snel afbouwen - hierbij spelen investeringen in aardgas en stadsverwarming 
een belangrijke rol;

- investeren in hernieuwbare grondstoffen;

- productief investeren in ondernemingen, met inbegrip van regionale en lokale 
overheidsbedrijven, kmo’s en start-ups;

- investeren in schone stedelijke mobiliteit en alternatieve brandstoffen;

- investeren in de zilveren economie en sociale innovatie.
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AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs, met name de 
doelstelling de temperatuurstijging te 
beperken tot 1,5 °C boven pre-industriële 
niveaus, en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties uit te voeren door de EU-
financiering op groene doelstellingen te 
concentreren. Deze verordening voert een 
van de in de mededeling over de Europese 
Green Deal (“de Europese Green Deal”)11 
beschreven prioriteiten uit en maakt deel 
uit van het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa12, dat in specifieke 
financiering uit hoofde van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het cohesiebeleid 
voorziet om de economische en sociale 
uitdagingen van de energietransitie naar 
een klimaatneutrale en circulaire economie 
aan te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

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

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) De transitie naar een competitieve, 
veerkrachtige, klimaatneutrale en 
circulaire economie vormt een van de 
belangrijkste beleidsdoelstellingen van de 
Unie. Op 12 december 2019 heeft de 
Europese Raad zijn goedkeuring gehecht 
aan de doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. In 
januari 2020 drong het Europees 
Parlement aan op urgente maatregelen 
om de uitdagingen op het gebied van 
klimaatverandering en milieu aan te 
pakken en onderschreef het de toezegging 
om de Unie om te vormen tot een 
gezondere, duurzame, eerlijke, 
rechtvaardige en welvarende 
samenleving, waar netto geen 
broeikasgassen meer worden uitgestoten. 
Op 17 april 2020 benadrukte het 
Parlement voorts dat de doelstelling van 
klimaatneutraliteit de basis moet vormen 
van de beleidsrespons in de strijd tegen de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen 
daarvan, en dat de Green Deal-strategie 
de kern moet vormen van het herstel en de 
wederopbouw van de EU-economie. Dit 
vereist aanzienlijke investeringen, 
waarvoor dan ook aanzienlijke 
bijkomende middelen uit de begroting van 
de Unie moeten worden vrijgemaakt. 
Hoewel de strijd tegen de 
klimaatverandering, de achteruitgang van 
het milieu en energiearmoede op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange en lange termijn kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
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hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige lidstaten 
zijn verder gevorderd dan andere en de 
energietransitie heeft een groter sociaal en 
economisch effect op regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van vaste fossiele 
brandstoffen – vooral steenkool, bruinkool, 
turf en olieschalie – of 
broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen. 
Een dergelijk onevenwicht dient te 
worden weerspiegeld in een billijke 
toewijzing van de middelen van het Fonds 
aan die lidstaten en regio’s die het hardst 
worden getroffen door de transitie en die 
passende financiële steun nodig hebben 
om een echte rechtvaardige transitie te 
verzekeren en aldus nadelige 
sociaaleconomische gevolgen voor 
burgers, industrieën en werknemers te 
voorkomen. Bij de toewijzing van de 
middelen van het Fonds moet rekening 
worden gehouden met die gebieden die al 
actie hebben ondernomen met het oog op 
de transitie maar nog altijd voor grote 
uitdagingen staan.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk is, inclusief, sociaal verantwoord en 
aanvaardbaar voor iedereen. Op die 
manier kan maatschappelijk verzet tegen 
het klimaatbeleid vanuit de door dit beleid 
meest benadeelde gemeenschappen 
worden verhinderd. Daarom moeten zowel 
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gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

de Unie als de lidstaten vanaf het begin 
rekening houden met de economische en 
sociale gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten, onder meer door 
de gepaste omgeving te creëren voor het 
uitbannen van energiearmoede. De 
transitie zal aanzienlijke financiële 
middelen vereisen. Om ervoor te zorgen 
dat niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten, speelt de begroting van de 
Unie dan ook een belangrijke rol.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het doel van de Europese Green 
Deal om tegen 2050 van de Europese 
Unie het eerste klimaatneutrale continent 
te maken, vereist een fundamentele 
transformatie van ons energiesysteem. De 
energie-unie vormt het belangrijkste 
beleidsinstrument voor de 
totstandbrenging van deze transformatie, 
die erop gericht is veilige, duurzame, 
competitieve en betaalbare energie te 
verstrekken aan alle consumenten, 
huishoudens en bedrijven in de EU. De 
verwezenlijking van dit doel vereist niet 
alleen een fundamentele transformatie 
van het energiesysteem van de Unie maar 
ook inspanningen om te garanderen dat 
bij deze transitie niemand in de steek 
wordt gelaten. De drie pijlers van het 
rechtvaardige overgangsmechanisme 
moeten de vijf dimensies van de strategie 
voor de energie-unie weerspiegelen: 
‘energiezekerheid, solidariteit en 
vertrouwen’, met als doel de diversifiëring 
van de energiebronnen in Europa en een 
beter en efficiënter gebruik van de energie 
die in de Unie wordt geproduceerd; een 
‘volledig geïntegreerde interne 
energiemarkt’, ter bevordering van 
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interconnectoren die zorgen voor het 
ongehinderd circuleren van energie in de 
Unie, vrije concurrentie tussen 
energieleveranciers en optimale 
energieprijzen; ‘energie-efficiëntie eerst’, 
aangezien een lager energieverbruik 
minder vervuiling veroorzaakt en 
binnenlandse energiebronnen spaart, met 
als gevolg dat Unie minder energie moet 
invoeren; de vierde dimensie, ‘het 
koolstofarm maken van de economie’, 
stimuleert privé-investeringen in nieuwe 
infrastructuur en technologieën; 
‘onderzoek, innovatie en 
concurrentievermogen’, tot slot, is gericht 
op het ondersteunen van doorbraken op 
het gebied van koolstofarme 
technologieën middels de coördinatie van 
onderzoek en de financiering - in 
samenwerking met de privésector - van 
projecten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie bijdragen tot de totstandbrenging 
van en de aanpassing aan de 
energietransitie, en een aanvulling 
vormen op de andere acties in het kader 
van het volgende meerjarig financieel 
kader voor de periode 2021-2027. Het 
mechanisme moet de sociale en 
economische gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit tegen 2050 in de Unie 
helpen aanpakken door de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
sociale, economische en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, dat één van de pijlers 
vormt van het in het kader van het 
cohesiebeleid geïmplementeerde 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie en betrekking heeft op het beleid 
van de energie-unie. Doel van het JTF is 
Europese solidariteit te waarborgen, via 
de ondersteuning van initiatieven die 
gericht zijn op de totstandbrenging van 
een rechtvaardige en efficiënte 
energietransitie naar een klimaatneutrale 
economie, en de negatieve gevolgen van 
deze transitie te verzachten, door steun te 
verlenen aan de meest getroffen gebieden, 
gemeenschappen en werknemers en 
tegelijkertijd het internationale 
concurrentievermogen en het mondiale 
industriële leiderschap van de Unie te 
versterken en groei en welvaart te 
bevorderen. Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties rechtstreeks 
bijdragen tot een rechtvaardige 
energietransitie en tot de matiging van het 
negatieve effect van de transitie, middels 
de financiering van investeringen in 
betaalbare, schone energie en in 
maatschappelijk duurzame activiteiten die 
kunnen leiden tot de diversifiëring en 
modernisering van de lokale economie. 
Ook moeten de door het JTF gesteunde 
acties de negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid in deze gebieden 
verzachten door nieuwe 
werkgelegenheidskansen te stimuleren.Dit 
komt tot uiting in de specifieke doelstelling 
van het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
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van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Gelet op het belang van de 
uitvoering van het pakket “Schone 
energie voor alle Europeanen”, dat een 
essentiële rol speelt in de transitie van de 
Europese Unie naar een klimaatneutrale 
economie en in de voltooiing van de 
energie-unie, moet het JTF een 
belangrijke rol spelen in de reconversie 
van vroegere mijnbouwterreinen naar de 
opwekking van hernieuwbare energie. Het 
JTF kan de kosten voor ontmanteling 
verlagen, bijdragen aan de 
energiezekerheid en economische waarde 
en banen opleveren voor gemeenschappen 
die voordien van de mijnbouw leefden. De 
beschikbaarheid van infrastructuur en 
van ruim voldoende grond is bevorderlijk 
voor de ontwikkeling van dergelijke 
projecten. Oplossingen moeten geval per 
geval worden bekeken om te verzekeren 
dat zij zijn afgestemd op de plaatselijke 
omstandigheden. Een nauwe 
samenwerking tussen bedrijven, 
toezichthouders, investeerders, 
grondgebruikplanners en plaatselijke 
gemeenschappen is van essentieel belang 
om het duurzaamste gebruik te 
identificeren en de sociaaleconomische 
ontwikkeling te maximaliseren. Het JTF 
mag de bestaande ongelijkheden tussen de 
lidstaten niet verder aanscherpen en de 
eengemaakte markt niet verzwakken.

Amendement 8
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs met het 
oog op een beperking van de 
temperatuurstijging tot 1,5 °C boven pre-
industriële niveaus, de verbintenis met 
betrekking tot de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties en de in de Europese Green Deal 
voorgestelde verhoogde ambitie van de 
Unie worden gerespecteerd, moet het JTF 
een cruciale bijdrage leveren tot de 
mainstreaming van klimaatacties en ertoe 
bijdragen dat niemand uit de boot valt 
door de energietransitie in die gebieden 
die het hardst worden getroffen, te 
ondersteunen. De middelen uit het eigen 
budget van het JTF zijn aanvullende 
middelen en komen bovenop de 
investeringen die nodig zijn om het 
algemene streefcijfer van 25 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen. De 
vrijwillig uit het EFRO en het ESF+ 
overgedragen middelen moeten ten volle 
bijdragen tot het halen van dit streefcijfer.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen van het JTF moeten 
aanzienlijk zijn en in verhouding staan tot 
de ambitieuze doelstelling van het JTF. 
De vastlegging van de middelen van het 
JTF mag in geen geval leiden tot 
bezuinigingen in de begrotingen van de 
fondsen die onder Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening] vallen of tot 
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overdrachten van middelen uit de 
begrotingen van die fondsen, noch tot 
bezuinigingen in of overdrachten uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo). 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] moeten de lidstaten kunnen 
besluiten hun JTF-toewijzing aan te 
vullen met uit het EFRO en het ESF + 
overgedragen middelen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie vereist 
aanzienlijke investeringen en vormt zowel 
een uitdaging als een kans voor alle 
lidstaten. De transitie zal bijzonder lastig 
zijn voor lidstaten die sterk afhankelijk zijn 
of tot voor kort sterk afhankelijk waren van 
vaste fossiele brandstoffen of 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. De 
verdeling van de financiële middelen van 
het JTF moet de startpositie van de 
lidstaten in het proces van de 
energietransitie weerspiegelen, evenals de 
capaciteit van de lidstaten om in de 
getroffen gebieden de nodige investeringen 
te financieren voor het welslagen van de 
transitie naar EU-klimaatneutraliteit tegen 
2050.

Amendement 11
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De transitie naar 
klimaatneutraliteit biedt ook nieuwe 
economische kansen. Met name de 
reconversie van voormalige 
mijnbouwterreinen naar hernieuwbare 
energieopwekking en de aanleg van 
infrastructuur voor hernieuwbare energie 
op dergelijke terreinen of in de omgeving 
kan groene banen scheppen in 
gemeenschappen die voordien van de 
mijnbouw leefden. De verschuiving van 
op steenkool gebaseerde regionale 
economieën en energiesystemen naar 
hernieuwbare energie kan plaatselijke 
gemeenschappen in staat stellen om actief 
deel te nemen aan en zeggenschap te 
krijgen in de energietransitie en over te 
schakelen van een unisectoraal naar een 
multisectoraal model. De reconversie van 
steenkoolregio’s naar hernieuwbare 
energiehubs is gebaat bij de 
beschikbaarheid van infrastructuur en 
ruim voldoende grond en van opgeleid 
personeel. Bovendien kan een dergelijke 
reconversie bijdragen tot de 
energiezekerheid en veerkracht, op basis 
van een gedecentraliseerd energiesysteem.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Overeenkomstig Verordening 
[herstelinstrument voor Europa] en 
binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen moeten herstel- en 
veerkrachtsmaatregelen in het kader van 
het fonds voor een rechtvaardige transitie 
worden genomen om de ongekende 
gevolgen van de COVID-19-crisis aan te 
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pakken. Bij het gebruik van aanvullende 
middelen moeten de in Verordening 
[herstelinstrument voor de Europese 
Unie] vastgestelde termijnen worden 
nageleefd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieudoelstellingen en -wetgeving van de 
Unie, inclusief de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU voor 
2030 inzake de vermindering van 
broeikasgasemissies, de verbetering van 
de energie-efficiëntie en het verbruik van 
hernieuwbare energie en, indien van 
toepassing, met volledige inachtneming 
van de criteria die zijn vastgesteld in 
[verordening betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame investeringen] 
met als doel te bepalen of een 
economische activiteit ecologisch 
duurzaam is. De lijst van investeringen 
moet de investeringen omvatten die lokale 
economieën ondersteunen, technisch 
haalbaar zijn en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot een geleidelijke transitie naar een 
vernieuwende, competitieve, 
veerkrachtige, klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor sectoren met 
een hoge CO2-uitstoot – zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf en olieschalie of de winning 
van deze vaste fossiele brandstoffen – moet 
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vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

de steun worden gekoppeld aan de 
geleidelijke beëindiging van de activiteit en 
de overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid, in samenwerking met de 
sociale partners en binnen een redelijke 
tijdspanne. Met het oog op de 
transformatie van deze sectoren moet de 
steun activiteiten bevorderen die tot meer 
energie-efficiëntie en een lage uitstoot van 
koolstof leiden, via het gebruik van nieuwe 
technologieën, hernieuwbare 
energiebronnen en investeringen voor de 
uitrol van infrastructuur en technologie 
voor betaalbare schone energie en nieuwe 
processen of producten. Voorts moet de 
zekerheid van de energievoorziening 
worden gewaarborgd aan de hand van 
technische innovaties, waaronder de 
uitrol van waterstof, en in het bijzonder 
groene waterstof, die kan uitgroeien tot 
een van de belangrijkste energiedragers 
van de 21e eeuw. Dergelijke activiteiten 
moeten tot een aanzienlijke reductie van de 
emissies gedurende de levenscyclus in het 
energiesysteem van het grondgebied 
leiden en moeten in overeenstemming zijn 
met de EU-klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013, en tegelijkertijd 
gekwalificeerde en duurzame 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen, 
aantasting van het milieu vermijden, de 
betrouwbaarheid van het energiestelsel 
veiligstellen, en de robuustheid van een op 
het beginsel ‘energie-efficiëntie eerst’ en 
op voornamelijk hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerd energiesysteem 
vergroten, onder meer aan de hand van 
flexibele compensatietechnologieën en 
opslagoplossingen. Bijzondere aandacht 
moet ook uitgaan naar activiteiten ter 
bevordering van innovatie en onderzoek op 
het gebied van geavanceerde en duurzame 
technologieën, door synergieën met 
Horizon Europa te vergroten, en op het 
gebied van digitalisering, connectiviteit en 
slimme mobiliteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 



AD\1208450NL.docx 17/51 PE650.713v02-00

NL

neveneffecten van de transitie naar een 
competitieve, klimaatneutrale en circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen.

__________________ __________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Europese 
Raad, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité, het Comité van de 
Regio’s en de Europese Investeringsbank – 
COM(2018) 773 final.

13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy”, mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Europese 
Raad, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité, het Comité van de 
Regio’s en de Europese Investeringsbank – 
COM(2018) 773 final.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF ook 
worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers, 
met als doel deze werknemers te voorzien 
van de nodige kwalificaties en hen zo te 
helpen zich aan te passen aan nieuwe 
arbeidskansen, en moet het werkzoekenden 
bijstaan bij het zoeken naar werk. Er moet 
afdoende rekening worden gehouden met 
vaardigheden en kwalificaties die in 
overeenstemming zijn met de transitie 
naar klimaatneutraliteit. Er dient 
prioritair aandacht te worden geschonken 
aan omscholing op basis van de behoeften 
van de regionale arbeidsmarkt, in het 
bijzonder omscholing op het werk of een 
combinatie van deeltijdwerk en 
deeltijdomscholing. De overgang naar een 
schoon energiesysteem op basis van het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en op basis van energie-
efficiëntie biedt aanzienlijke kansen voor 
het scheppen van banen in gebieden die 
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afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. 
In initiatieven voor werknemers en 
werkzoekenden moet terdege rekening 
worden gehouden met de genderdimensie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bijgevolg worden gerechtvaardigd in het 
betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Investeringen in 
industriële installaties die onder het 
emissiehandelssysteem van de Unie 
vallen, mogen niet worden gebruikt om de 
winsten die reeds worden gegenereerd via 
de handel in emissierechten te helpen 
vergroten. Om de integriteit van de interne 
markt en het cohesiebeleid te beschermen, 
is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

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

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

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de doelstellingen van 
het JTF te verwezenlijken, moet de 
Commissie overwegen de nodige 
wijzigingen aan te brengen in de 
richtsnoeren inzake staatssteun ten 
behoeve van milieubescherming en 
energie (de EEAG-richtsnoeren) om 
particuliere investeringen en een 
succesvolle uitvoering van het JTF te 
vergemakkelijken. Een sterk kader voor 
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staatssteun is nodig om te voorkomen dat 
steun voor decarbonisatie leidt tot 
buitensporige concurrentieverstoringen 
op de interne markt. De herziening van de 
EEAG moet de Green Deal vergezellen, in 
het bijzonder door rekening te houden 
met recente en nieuwe ontwikkelingen in 
de regelgeving, technologische 
vooruitgang en kansen en 
marktontwikkelingen in de energiesector. 
De geplande herziening van de EEAG 
moet het mogelijk maken dat nationale 
steun voor structurele veranderingen als 
gevolg van de uitfasering van steenkool 
onder dezelfde voorwaarden wordt 
verleend als steun uit het JTF. Bij het 
herzien van de richtsnoeren moet daarom 
ook terdege rekening worden gehouden 
met de problemen die verband houden 
met structurele veranderingen in de 
betrokken gebieden, om te waarborgen 
dat die gebieden voldoende flexibiliteit 
wordt geboden om hun projecten op een 
sociaal en economisch haalbare manier 
uit te voeren.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Steun met middelen van het 
JTF voor productieve investeringen in 
ondernemingen die geen kmo zijn, mag 
niet worden beperkt tot de gebieden die in 
aanmerking komen voor staatssteun 
volgens de toepasselijke staatssteunregels 
overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder a) 
en c), van het VWEU. Integendeel, 
staatssteunregels moeten alle regio’s die 
bijstand ontvangen via het JTF in staat 
stellen het gevaar van banenverlies in een 
vroeg stadium doeltreffend aan te pakken. 
Dit moet onder meer worden gewaarborgd 
door Verordening (EU) nr. 651/2014 van 
de Commissie1 bis dienovereenkomstig 
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aan te passen.
__________________
1 bis 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).

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) De gebieden die het hardst 
getroffen worden door de transitie naar 
een klimaatneutrale economie, moeten de 
kans krijgen zo vroeg mogelijk actief te 
kunnen inspelen op de structurele 
verandering die hiermee gepaard gaat. 
Hiervoor moet de wetgeving inzake 
staatssteun worden aangepast, 
bijvoorbeeld middels een nieuw richtsnoer 
van de Commissie op grond van 
artikel 107, lid 3, onder b) of c), van het 
VWEU, zodat wordt gewaarborgd dat 
steun toelaatbaar is volgens de 
toepasselijke regels, ongeacht de status 
van de ondersteunde regio’s.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies)Alle investeringen moeten 
in overeenstemming zijn met het beginsel 
van energie-efficiëntie eerst en het 
beginsel dat de vervuiler betaalt. Daarom, 
om ervoor te zorgen dat het JTF niet 
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wordt gebruikt om te betalen voor het 
herstel van milieuschade die onder de 
milieuaansprakelijkheid van een 
onderneming valt en om de stimulansen 
voor het verminderen van verontreiniging 
en andere milieueffecten niet te verstoren, 
moet de steun voor investeringen in 
verband met de regeneratie en 
decontaminatie van sites, het herstel van 
ecosystemen en herbestemmingsprojecten 
uitsluitend worden gebruikt wanneer geen 
enkele onderneming juridisch 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de 
financiering van dergelijke maatregelen, 
overeenkomstig het in artikel 191 VWEU 
verankerde beginsel “de vervuiler 
betaalt”;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door 
aanvullende middelen uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(“EFRO”), het Europees Sociaal Fonds 
Plus (“ESF+”) of het Cohesiefonds 
ondersteund programma. De lidstaten 
moeten kunnen besluiten om de JTF-
middelen aan te vullen met extra 
financiering uit het EFRO en het ESF+, die 
hiertoe meer middelen moeten krijgen. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
rechtvaardig transitieproces in een 
specifiek gebied om een klimaatneutrale 
economie tot stand te brengen. In dat 
verband moeten de lidstaten — met de 
steun van de Commissie en in 
samenwerking met de relevante regionale 
en lokale autoriteiten van de betrokken 
gebieden van NUTS-niveau 2 en 3, op zijn 
minst, vertegenwoordigers van de 
industrie en vakbonden, organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld en 
eventuele andere belanghebbenden — 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen waarin conform hun 
nationale energie- en klimaatplannen 
bijzonderheden zijn opgenomen over het 
transitieproces en over de uitvoering, 
monitoring en evaluatie ervan. Daartoe 
moet de Commissie — op basis van de 
ervaringen met en het succes van het 
bestaande platform voor steenkoolregio’s 
in transitie — een platform voor een 
rechtvaardige transitie opzetten voor 
bilaterale en multilaterale uitwisselingen 
van ervaringen en beste praktijken in alle 
getroffen sectoren.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten na 
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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).

raadpleging van de betrokken actoren de 
meest getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om de energie- 
en klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030 te bereiken en tot een klimaatneutrale 
economie te komen, met name wat betreft 
de omschakeling of sluiting van installaties 
die met de productie van vaste fossiele 
brandstoffen of met andere 
broeikasgasintensieve activiteiten verband 
houden, waarbij bestaande arbeidskansen 
moeten worden behouden en nieuwe 
arbeidskansen moeten worden gecreëerd 
om sociale uitsluiting in de getroffen 
gebieden 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, met inbegrip van de 
werkloosheidspercentages, de 
ontvolkingstendensen en de inspanningen 
met het oog op een vroegtijdige 
omschakeling of transitie, en het soort 
concrete acties worden vermeld die nodig 
zijn voor de coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030, de transitie naar klimaatneutraliteit 
en de doelstellingen van de Green Deal, 
indien mogelijk in synergie met andere 
relevante Europese en nationale 
financieringsregelingen en -programma’s 
en andere politieke prioriteiten van de 
Unie. 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).
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Amendement 23

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 met grote economische en 
sociale uitdagingen evenals grote 
uitdagingen op het vlak van energie 
worden geconfronteerd 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. De samenhang 
met ander beleid moet worden verzekerd, 
in het bijzonder met het industrieel beleid 
en de regels inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten, teneinde gelijke 
mededingingsvoorwaarden te verzekeren 
om de EU-industrie, met inbegrip van 
kmo’s, in staat te stellen om de duurzame 
goederen en diensten te produceren 
overeenkomstig de Green Deal en om 
werkgelegenheid te bieden. 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,

Amendement 24
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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 
en ernstige uitdagingen op het gebied van 
energie en milieu worden geconfronteerd 
als gevolg van de specifieke kenmerken 
van de lidstaten in het 
energietransitieproces ter verwezenlijking 
van de energie- en klimaatdoelstellingen 
van de Unie voor 2030 en ter 
verwezenlijking van een klimaatneutrale 
EU-economie tegen 2050. Het gaat met 
name om die gebieden die gezien hun 
huidige of recente grote afhankelijkheid 
van vaste fossiele brandstoffen zoals 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie, 
of hun grote afhankelijkheid van 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten, met belangrijke structurele 
veranderingen geconfronteerd worden.

Amendement 25

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 van een 
solidaire en doeltreffende energietransitie 
naar een klimaatneutrale economie, 
rekening houdend met de ontwikkeling 
van territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie, om werknemers, 
de energiesector, de industrie, 
investeerders en gemeenschappen 
zekerheid te bieden, en regio’s, 
marktdeelnemers en mensen eerlijke en 
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gelijke kansen te geven om de sociale en 
economische effecten van de transitie 
evenals de effecten op het vlak van 
energiezekerheid, energiearmoede en 
milieu aan te pakken.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De door het JTF ondersteunde acties 
moeten overeenstemmen met de 
Overeenkomst van Parijs, de 
doelstellingen van de Unie inzake energie 
en klimaat voor 2030 en 2050 en de 
beginselen van de circulaire economie. 
Het JTF moet met name inspanningen 
ondersteunen om het aanzienlijke 
potentieel van deze transitie voor het 
scheppen van banen in de getroffen 
gebieden ten volle te benutten.

Amendement 27

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 die de doelstelling hebben 
onderschreven om tegen 2050 een 
klimaatneutrale EU-economie te 
verwezenlijken en hun verbintenis in hun 
nationale energie- en klimaatplannen 
aantonen, in het bijzonder in die regio’s 
die gezien de omvang van de uitdagingen 
van de energietransitie het meest nood 
hebben aan financiële steun van de Unie. 
Conform bijlage I van deze verordening 
moeten de middelen van het JTF 
voornamelijk worden toegewezen aan de 
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steenkoolregio’s die zijn opgenomen in de 
bijlage bij het mandaat van het platform 
voor steenkool- en koolstofintensieve 
regio’s (platform voor steenkoolregio’s in 
transitie), met als doel de sociale en 
economische effecten en de effecten op 
het vlak van de zekerheid van de 
energievoorziening en het milieu van hun 
energietransitie aan te pakken.

Amendement 28

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 ten 
minste 44 miljard 73,459 miljoen EUR in 
huidige prijzen, en mogen niet worden 
overgedragen uit de toewijzingen voor de 
fondsen die onder Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] vallen, in het 
bijzonder uit fondsen als het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO), het Europees Sociaal Fonds 
Plus (“ESF+”) of het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo). Dit 
bedrag kan al naargelang het geval 
verhoogd worden met in de begroting van 
de Unie toegewezen aanvullende middelen 
en andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

Amendement 29

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

Voor de programmering en de 
daaropvolgende opvoering op de 
begroting van de Unie wordt het in de 
eerste alinea vermelde bedrag met 2 % per 
jaar geïndexeerd.

Schrappen

Amendement 30

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

Amendement 31

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 duurzame, overeenkomstig 
artikel 7 opgestelde territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie bijdragen.

Amendement 32

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

Amendement 33

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 en duurzame 
investeringen in kmo’s— met inbegrip van 
startende ondernemingen —, coöperaties, 
energiegemeenschappen van burgers en 
organisaties uit de derde sector, alsook in 
regionale en lokale overheidsbedrijven, 
die leiden tot economische diversificatie en 
reconversie en bijdragen tot het scheppen 
van hoogwaardige nieuwe banen;

Amendement 34

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 het bijzonder kmo’s 
en startende ondernemingen die tot 
economische diversificatie leiden en 
bijdragen tot het scheppen van nieuwe 
banen en met inbegrip van de verlening 
van relevante adviesdiensten;

Amendement 35

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

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

c) investeringen in duurzame 
innovatie en duurzaam onderzoek, onder 
meer op het vlak van energie, inclusief 
onderzoek door onderzoekscentra en 
universiteiten, en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën;

Amendement 36

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, infrastructuur en diensten 
voor een betaalbaar, betrouwbaar, 
duurzaam, veilig, flexibel en schoon 
energiesysteem, in de vermindering van 
broeikasgasemissies, energie-efficiëntie en 
opslagoplossingen;

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen in hernieuwbare 
energiebronnen, infrastructuur en 
technologieën, inclusief 
opslagoplossingen, steun voor 
zelfopwekking en voor de ontwikkeling 
van en omschakeling op verwarmings- en 
koelsystemen op basis van hernieuwbare 
energie;

Amendement 38
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) investeringen in de 
energierenovatie van gebouwen, in 
overeenstemming met het toekomstige 
initiatief van de Commissie voor een 
renovatiegolf, alsook investeringen in de 
bij- en omscholing van werknemers op dat 
gebied;

Amendement 39

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 
grensoverschrijdende koppeling van 
elektriciteitsnetten, met het oog op het 
behalen van het streefcijfer inzake 
elektriciteitsinterconnectie van 15 % tegen 
2030;

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) investeringen in efficiënte 
stadsverwarming, in de zin van artikel 2, 
punt 41, van Richtlijn 2012/27/EU;

Amendement 41

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

d sexies) investeringen in het 
gebruik van technologie en infrastructuur 
voor betaalbare schone en slimme 
mobiliteit, inclusief oplaadinfrastructuur 
voor elektrische voertuigen en duurzame 
multimodale stedelijke mobiliteit, die de 
economische ontwikkeling en het 
scheppen van banen bevorderen en 
bijdragen tot de vermindering van 
broeikasgasemissies in het vervoer en tot 
de diversificatie van 
mobiliteitsoplossingen, inclusief 
investeringen in alternatieve 
vervoersbrandstoffen die de transitie naar 
emissievrije mobiliteit versnellen;

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d septies) investeringen ter 
bestrijding van energiearmoede en 
luchtverontreiniging, met name door het 
vervangen van individuele 
verwarmingsoplossingen op basis van 
steenkool en door het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de meest getroffen 
regio’s;

Amendement 43

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 inbegrip van 
investeringen in netwerken met zeer hoge 
capaciteit en 5G-technologie, slimme 
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energieoplossingen en daarmee verband 
houdende infrastructuur en 
technologieën, alsook investeringen ter 
bevordering van de transitie naar een 
circulaire economie en 
klimaatneutraliteit, onder meer middels 
het gebruik van digitale technologieën en 
gegevens in de landbouw, de bosbouw en 
de levensmiddelenindustrie;

Amendement 44

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, 
ecologische revitalisatie, 
vervoerstoegankelijkheid en renovatie van 
voormalige steenkoolmijnen, 
elektriciteitscentrales en 
brownfieldterreinen en -installaties, 
bodemherstel en herbestemmingsprojecten, 
inclusief investeringen in groene 
infrastructuur in gebieden die voordien 
van de mijnbouw leefden en investeringen 
in de bebossing van voormalige mijnen;

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 46
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) investeringen in de zilveren 
economie, sociale innovatie en sociale 
infrastructuur die nodig zijn ter 
ondersteuning van de toegang tot de 
arbeidsmarkt, sociale inclusie en actief 
gezond ouder worden;

Amendement 47

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, zelfstandigen en 
werkzoekenden, met name in het licht van 
vaardigheden en kwalificaties die relevant 
zijn voor de uitvoering van regionale 
ontwikkelingsstrategieën en voor de 
transitie naar een duurzame, digitale en 
groene economie;

Amendement 48

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 ondersteuning 
voor werknemers die hun baan hebben 
verloren als gevolg van de transitie;

Amendement 49

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

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden, met bijzondere aandacht 
voor vrouwen en kwetsbare groepen;

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) onverminderd artikel 5, 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 
Commissie.

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k ter) het JTF mag alleen steun bieden 
voor productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s waarbij geen 
sprake is van de overdracht van banen, 
kapitaal of productieprocessen van de ene 
lidstaat naar de andere;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2
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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 de relevante 
gebieden steun verlenen voor productieve 
investeringen in andere ondernemingen 
dan kmo’s, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn opgenomen in het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. Dergelijke investeringen komen 
alleen in aanmerking als ze bijdragen tot 
de transitie naar een klimaatneutrale 
economie en niet leiden tot een 
verplaatsing zoals bedoeld in artikel 60 
van Verordening (EU) …/… [nieuwe GB-
verordening], en als het gaat om 
industriële activiteiten die onder het 
emissiehandelssysteem (ETS) van de EU 
vallen, op voorwaarde dat zij niet 
bijdragen tot het vergroten van de winsten 
die met de handel van emissierechten 
worden gegenereerd.

Amendement 53

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;

c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van 
Verordening (EU) nr. 651/201416, behalve 
ondernemingen die worden getroffen door 
de energietransitie naar 
klimaatneutraliteit;

__________________ __________________
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).

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).

Amendement 54
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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 transport, de 
distributie, de opslag of de verbranding van 
fossiele brandstoffen;

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1, onder d), kan de 
Commissie een territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie goedkeuren met 
onder meer investeringen in verband met 
de productie, verwerking, distributie, 
opslag, transmissie of het gebruik van 
aardgas, op voorwaarde dat dit plan wordt 
gebruikt als een 
overbruggingstechnologie, en onder de 
volgende naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden:
a) de investeringen vinden plaats in 
gebieden die op het gebied van de 
energietransitie voor bijzonder ernstige 
uitdagingen staan vanwege hun grote 
afhankelijkheid van vaste fossiele 
brandstoffen, zoals regio’s met een hoog 
aandeel stadsverwarmingssystemen op 
basis van vaste fossiele brandstoffen;
b) deze investeringen leveren een bijdrage 
aan de milieudoelstellingen van de Unie 
inzake de matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, door de 
volledige afschaffing van steenkool, 
bruinkool, turf of olieschalie te 
versnellen;
c) zij zijn in overeenstemming met de 
doelstellingen en wetgeving van de Unie 
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op het gebied van energie en klimaat en 
met de nationale energie- en 
klimaatplannen, en zijn van tijdelijke 
aard;
d) er is een voorafgaande beoordeling van 
het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen uitgevoerd;
e) de vervanging van energie-
infrastructuur op basis van 
koolstofintensieve en vaste fossiele 
brandstoffen leidt tot een aanzienlijke 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en van de 
luchtverontreiniging en tot meer energie-
efficiëntie;
f) de ondersteunde activiteiten dragen bij 
tot een daling van de energiearmoede;
g) de ondersteunde activiteiten staan de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen in de betrokken gebieden 
niet in de weg en zijn verenigbaar met en 
in synergie met het toekomstige gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 56

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. Wanneer de Commissie besluit 
geen goedkeuring te verlenen, motiveert 
zij haar besluit naar behoren. 
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Amendement 57

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] op vrijwillige basis 
overgedragen middelen. Het totaal van de 
middelen van het EFRO en het ESF+ die 
een lidstaat besluit over te dragen naar de 
JTF-prioriteit, bedraagt niet meer dan 
driemaal het bedrag aan steun dat is 
ontvangen uit het JTF.

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor financiering uit het JTF in 
aanmerking komende projecten die 
bijdragen aan de specifieke doelstelling 
als bedoeld in artikel 2, kunnen subsidies 
ontvangen tot maximum 75 % van de 
relevante kosten.

Amendement 59

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 

1. De lidstaten stellen samen met alle 
betrokken regionale en lokale autoriteiten 
van de betreffende gebieden (ten minste op 
NUTS-niveau 2 en 3) en volgens het 
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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.

model in bijlage II één 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. 868/201417 van de Commissie, 
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, sociale en 
ecologische effecten en de effecten op het 
vlak van de zekerheid van de 
energievoorziening van de transitie, met 
name wat betreft banenverlies en het 
mogelijke aantal getroffen banen bij de 
productie en het gebruik van vaste fossiele 
brandstoffen en de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit. De 
investeringsrichtsnoeren die door de 
Europese Commissie zijn vastgesteld in 
bijlage D bij de landenverslagen voor 
2020 mogen de lidstaten niet beperken bij 
het voorstellen van gebieden en 
prioriteiten voor steun uit het JTF. De 
relevante autoriteiten en 
belanghebbenden in de gebieden moeten 
actief worden betrokken bij alle fasen van 
het proces, d.w.z. de voorbereiding, 
selectie en uitvoering. 

__________________ __________________
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).

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a
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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 en regionaal 
niveau naar de verwezenlijking van de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en de 
verwezenlijking van een klimaatneutrale 
EU-economie tegen 2050, met inbegrip 
van de reeds genomen 
transitiemaatregelen en een tijdschema 
voor belangrijke volgende stappen in het 
transitieproces die consistent zijn met de 
meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”);

Amendement 61

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 zwaarst getroffen gebieden die 
aanvullende financiële steun nodig 
hebben om het onder a) bedoelde 
transitieproces te verwezenlijken en die 
door het JTF moeten worden ondersteund 
overeenkomstig lid 1;

Amendement 62

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 

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
economische, milieu- en 
energiezekerheidseffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale economie op EU-
niveau tegen 2050 – waarbij het potentiële 
aantal getroffen werknemers, banen en 



AD\1208450NL.docx 43/51 PE650.713v02-00

NL

te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

banenverlies, de potentiële gevolgen voor 
de staatsinkomsten op NUTS-niveau 2 en 
3, het aantal getroffen ondernemingen, 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;

Amendement 63

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 
energiezekerheidseffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale EU-economie 
tegen 2050 en het verhinderen van een 
toename van de energiearmoede;

Amendement 64

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 relevante nationale, 
regionale of territoriale strategieën en 
plannen;

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f
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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 op nationaal 
en regionaal niveau, met inbegrip van de 
mogelijkheid van evaluatie door niet-
overheidsorganen en -instellingen;

Amendement 66

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) een beschrijving van het 
participatieproces dat plaatsvindt voor de 
uitwerking ervan;

Amendement 67

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 alsook een 
tijdschema voor deze acties, en de 
verwachte bijdrage ervan ter verzachting 
van de sociale en economische effecten en 
de effecten op het vlak van de zekerheid 
van de energievoorziening en het milieu 
van de transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – paragraaf 2 – letter h
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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 voor productieve en 
duurzame investeringen wordt verleend 
aan andere ondernemingen dan kmo’s, een 
lijst van dergelijke acties en 
ondernemingen en een verantwoording 
van de noodzaak van dergelijke steun;

Amendement 69

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 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 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;

Amendement 70

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 

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

van de Unie en met andere pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie om in de vastgestelde 
ontwikkelingsbehoeften te voorzien.

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) wanneer er steun wordt verleend 
aan industriële activiteiten die reeds onder 
het ETS vallen, een motivering toelichting 
dat dergelijke deze steun niet bijdraagt 
aan een toename van de winst die reeds 
met de handel in emissierechten wordt 
gegenereerd.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], evenals vertegenwoordigers 
van de industrie en energiesector, sociale 
partners en alle andere relevante 
belanghebbenden.

Amendement 73

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Territoriale plannen voor een rechtvaardige Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
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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.

transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de nationale energie- en 
klimaatplannen en de 
langetermijnstrategie voor 2050, de 
Overeenkomst van Parijs en de Europese 
pijler van sociale rechten, alsook, in de 
mate van het mogelijke, met de strategieën 
voor slimme specialisatie en overige 
relevante strategieën en programma's, 
onder andere inzake schone lucht, schoon 
staal, energiearmoede en 
energieproducerende consumenten.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie en de besluiten 
inzake de selectie van projecten en 
concrete acties worden publiek 
beschikbaar gemaakt. De territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
worden opgesteld en uitgewerkt na een 
openbare raadpleging.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een JTF-prioriteit de in 
artikel 4, lid 2, onder h), i) of j), bedoelde 
activiteiten ondersteunt, worden gegevens 
over de indicatoren voor deelnemers alleen 
verstrekt, als alle overeenkomstig 
bijlage III vereiste gegevens met 
betrekking tot die deelnemer beschikbaar 
zijn.

3. Wanneer een JTF-prioriteit de in 
artikel 4, lid 2, onder h), i) of j), bedoelde 
activiteiten ondersteunt, worden gegevens 
over de indicatoren voor deelnemers alleen 
verstrekt als alle overeenkomstig bijlage III 
vereiste gegevens met betrekking tot die 
deelnemer beschikbaar zijn, en worden 
tegelijkertijd strikte regels inzake 
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gegevensbescherming gewaarborgd.

Amendement 76

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, 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. Financiële 
correcties hebben betrekking op 
tekortkomingen met betrekking tot de 
programmamaatregelen, en niet op 
tekortkomingen die voortvloeien uit 
externe factoren. 

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Overzicht van het transitieproces en 
vaststelling van de zwaarst getroffen 
gebieden in de lidstaat, met inbegrip van 
de historische transitie

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 79

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 en territoriale gevolgen van de 
historische en verwachte transitie naar een 
klimaatneutrale economie

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1 bis.Beschrijving van de wijze waarop 
vertegenwoordigers en gemeenschappen 
en actoren van maatschappelijke 
organisaties worden geraadpleegd en 
betrokken bij het programmeringsproces, 
zowel voor als na de opstelling van 
programmeringsdocumenten
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