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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met het voorstel om een leenfaciliteit voor de overheidssector in 
te stellen. Bij de transitie naar een klimaatneutrale economie in de Unie neemt de 
overheidssector een bijzondere plaats in. Er moet worden erkend dat onderdelen ervan, zoals 
sociale investeringen, landherstel en het tegengaan van energiearmoede, een waarde hebben 
die verder gaat dan financieel rendement op korte termijn en een aparte behandeling vergen. 
Een van de belangrijkste taken van de overheidssector bestaat erin in te grijpen wanneer de 
markt het laat afweten. 

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan regio’s die historisch gezien sterk 
afhankelijk zijn van steenkoolwinning. Steenkoolregio’s hebben sterk verankerde en 
onderling verbonden gemeenschappen. Steenkool is een belangrijke drijvende kracht voor de 
economie, die werkgelegenheid biedt aan ongeveer 230 000 mensen in mijnen en 
elektriciteitscentrales in 31 regio’s in 11 lidstaten van de EU. De sluiting van mijnen zet de 
samenleving in deze regio’s onder zware druk. Met het veelgehoorde motto “niemand 
achterlaten” in het achterhoofd is de rapporteur ervan overtuigd dat de burgers die in deze 
gebieden wonen, bijzondere aandacht verdienen.

Volgens de rapporteur moet het leningsinstrument voor de overheidssector zeer flexibel zijn 
en het mogelijk maken een breed scala aan investeringen te financieren die een antwoord 
bieden op uitdagingen op sociaal, economisch en milieugebied en op het gebied van 
energiezekerheid. De bepalingen van de verordening moeten ermee rekening houden dat 
lidstaten en hun regio’s verschillende uitgangsposities hebben in het transformatieproces, en 
moeten het op die manier mogelijk maken kosteneffectieve overgangstechnologieën te 
financieren. 

De rapporteur heeft een aantal belangrijke amendementen voorgesteld, die voornamelijk 
bedoeld zijn om de bepalingen van de tekst te verduidelijken.

Ten eerste is de definitie van “begunstigde” verduidelijkt. Onder “juridische entiteit uit de 
overheidssector” wordt een entiteit verstaan die is gevestigd als publiekrechtelijke instelling, 
dan wel als privaatrechtelijke instelling met een openbare dienstverleningstaak. Dit lijkt 
bedrijven die formeel niet tot de overheidssector behoren, van het toepassingsgebied uit te 
sluiten. Niettemin voeren zij belangrijke openbare taken uit, zoals afvalbeheer, recycling, 
stadsverlichting enz. De rapporteur is van mening dat die uitsluiting niet gerechtvaardigd is en 
de verwezenlijking van een aantal projecten van vitaal openbaar belang in de weg zou staan. 
Daarom stelt hij voor om de nodige wijzigingen aan te brengen. Aangezien er in de nationale 
wetgevingen geen uniforme definitie en interpretatie van het begrip “openbare 
dienstverleningstaak” bestaat, is duidelijk vermeld dat het aangaan van een publiek-privaat 
partnerschap (PPP) met een overheidsinstantie de openbare dienstverleningstaak vormt. Zo is 
een dubbelzinnigheid verholpen over de vraag of de particuliere entiteit een openbare 
dienstverleningstaak in het algemeen moet vervullen, d.w.z. vóór en buiten het PPP, dan wel 
of het aangaan van een PPP met een overheidsinstantie de openbare dienstverleningstaak 
vormt. 

Ten tweede heeft de rapporteur benadrukt dat de Faciliteit een breed scala aan investeringen 
moet bestrijken. Er moet een antwoord worden geboden op de ruimere 
ontwikkelingsbehoeften die uit het overgangsproces voortvloeien en die in de territoriale 
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plannen voor een rechtvaardige transitie worden beschreven.  Om nieuwe economische 
activiteiten te bevorderen die in de plaats moeten komen van activiteiten die als gevolg van 
het ambitieuze klimaatbeleid van de EU geleidelijk worden afgebouwd, en om de 
economische diversificatie van de getroffen gebieden in de hand te werken, moet de Faciliteit 
een breder scala aan investeringen bestrijken dan de eerste pijler. Het bredere scala aan in 
aanmerking komende investeringen moet beantwoorden aan de specifieke behoeften van de 
getroffen regio’s, zoals beschreven in hun territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie, 
bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, afvalbeheer, openbare verlichting, stadsverwarming, 
distributie en energietransmissie. Het moet ook gaan om investeringen in aardgas als 
randvoorwaarde voor hernieuwbare energiebronnen en als efficiënte en betaalbare manier om 
over te schakelen op brandstoffen die minder uitstoot veroorzaken, teneinde de economie 
oplossingen met lage emissies te bieden en de kosten van de transitie onder controle te 
houden.  

Ten derde is de rapporteur van mening dat het niet aan derden is om te beslissen over 
beleidslijnen van de Unie die door de lidstaten zijn overeengekomen, en dat de bepalingen 
van deze verordening daarom voorrang moeten hebben op het kredietverleningsbeleid van de 
financiële partners, met inbegrip van de EIB. Rekening houdend met de uiteenlopende aard 
van het kredietverleningsbeleid van de financiële instellingen, waarbij bepaalde soorten 
investeringen vaak worden uitgesloten, is het daarom belangrijk ervoor te zorgen dat de 
Faciliteit administratieve overeenkomsten sluit met verschillende financiële partners, 
waaronder nationale banken, zodat de nodige publieke investeringen in een breed scala aan 
sectoren waarin in de territoriale transitieplannen van de lidstaten is voorzien, worden 
gefinancierd. Een open catalogus van financiële partners zal het mogelijk maken om het 
instrument in de lidstaten op ruimere wijze te gebruiken. Dit strookt met het beleid dat de 
Europese Commissie tot nog toe voert en dat het mogelijk maakt om nationale 
ontwikkelingsbanken te betrekken bij de tenuitvoerlegging van de financiële instrumenten die 
rechtstreeks door de Commissie worden beheerd.

Ten vierde is de rapporteur van mening dat de begunstigde projecten in aanmerking moeten 
komen voor steun in het kader van andere programma’s van de Unie. Zonder deze 
mogelijkheid zou de verwachte absorptie in minder ontwikkelde regio’s te laag kunnen zijn 
door problemen met de cofinanciering.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
commissies (de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken) 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft op 11 
december 2019 een mededeling over de 

(1) De Commissie heeft op 11 
december 2019 een mededeling over de 
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Europese Green Deal aangenomen9 met 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor Europa en met ambitieuze 
doelstellingen om de klimaatverandering 
tegen te gaan en de bescherming van het 
milieu te waarborgen. Overeenkomstig de 
doelstelling om uiterlijk 2050 op een 
doeltreffende en rechtvaardige wijze een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen is 
in de Europese Green Deal een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie aangekondigd om middelen ter 
beschikking te stellen om de 
klimaatuitdaging aan te gaan zonder dat 
iemand achterblijft. De meest kwetsbare 
regio’s en mensen zijn het meest 
blootgesteld aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering en de aantasting 
van het milieu. Tegelijkertijd zijn 
aanzienlijke structurele veranderingen 
nodig om de transitie in goede banen te 
leiden.

Europese Green Deal aangenomen9 met 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor Europa en met ambitieuze 
doelstellingen om de klimaatverandering 
tegen te gaan en de bescherming van het 
milieu te waarborgen. Overeenkomstig de 
doelstellingen om uiterlijk in 2030 de 
klimaat- en energiedoelen van de Unie te 
verwezenlijken en uiterlijk in 2050 op een 
doeltreffende, rechtvaardige en solidaire 
wijze een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen waarbij rekening gehouden wordt 
met het door de Overeenkomst van Parijs 
vastgestelde mondiale kader, is in de 
Europese Green Deal een mechanisme 
voor een rechtvaardige transitie 
aangekondigd om middelen ter 
beschikking te stellen om de transitie-
uitdaging aan te gaan zonder dat iemand 
achterblijft. De meest kwetsbare regio’s en 
mensen zijn het meest blootgesteld aan de 
schadelijke effecten van de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu. Tegelijkertijd zijn aanzienlijke 
structurele veranderingen nodig om de 
transitie in goede banen te leiden.

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Om de klimaatdoelstellingen van 
de Unie te verwezenlijken, moet niet 
alleen het probleem worden aangepakt dat 
de transitie in de Unie op het gebied van 
klimaatactie niet overal even snel 
verloopt, maar ook het risico van 
toenemende sociaal-economische 
ongelijkheden tussen regio’s en de 
onvrede onder sociale groepen die de 
nadelige gevolgen van de transitie kunnen 
ondervinden. Het is van het grootste 
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belang om vooral inspanningen te leveren 
om de economie van de betrokken 
gebieden te transformeren en nieuw leven 
in te blazen, in plaats van te vertrouwen 
op arbeidsmobiliteit, waardoor hele 
regio’s risico lopen op ontvolking en 
stagnatie. Teneinde samenhang te 
behouden tussen de doelstellingen van de 
transitie en de prioriteiten en doelen van 
de Unie, zoals het stimuleren van 
werkgelegenheid, het terugdringen van 
armoede en ongelijkheid, moet 
doeltreffende steun worden verleend om 
de lokale economieën door middel van 
degelijke investeringen te diversifiëren en 
duurzame werkgelegenheid te creëren 
waardoor werknemers die in door de 
transitie geraakte sectoren werken weer in 
de lokale arbeidsmarkt geïntegreerd 
worden. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie heeft op 14 januari 
2020 een mededeling betreffende het 
investeringsplan voor de Europese Green 
Deal10 aangenomen, waarbij het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie is vastgesteld, dat vooral gericht is 
op de regio’s, mensen en sectoren die het 
zwaarst door de transitie worden getroffen 
vanwege hun afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen – zoals steenkool, turf en 
olieschalie – of broeikasgasintensieve 
industriële processen, maar over minder 
capaciteit beschikken om de noodzakelijke 
investeringen te financieren. Het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie bestaat uit drie pijlers: het onder 
gedeeld beheer uitgevoerde Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, een specifieke 
regeling voor een rechtvaardige transitie in 
het kader van InvestEU en een 

(2) De Commissie heeft op 14 januari 
2020 een mededeling betreffende het 
investeringsplan voor de Europese Green 
Deal10 aangenomen, waarbij het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie is vastgesteld, dat vooral gericht is 
op de regio’s, gemeenschappen en 
sectoren die het zwaarst door de transitie 
worden getroffen vanwege hun 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen – 
zoals steenkool, turf en olieschalie – of 
broeikasgasintensieve industriële 
processen, en de structuur van hun 
werkgelegenheid, maar over minder 
capaciteit beschikken om de noodzakelijke 
investeringen te financieren. Het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie bestaat uit drie pijlers: het onder 
gedeeld beheer uitgevoerde Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, een specifieke 
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leenfaciliteit voor de overheidssector om 
extra investeringen voor de betrokken 
regio’s te mobiliseren.

regeling voor een rechtvaardige transitie in 
het kader van InvestEU en een 
leenfaciliteit voor de overheidssector om 
extra investeringen voor de betrokken 
regio’s te mobiliseren.

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De overheidssector neemt een 
bijzondere plaats in bij het aansturen van 
de transitie naar een klimaatneutrale 
economie in de Unie. Erkend moet 
worden dat onderdelen van een 
klimaatneutrale economie, zoals 
hernieuwbare energie en ruimere 
koolstofarme ontwikkelingen, 
sectoroverschrijdende innovatie en sociale 
investeringen, een waarde hebben die 
verder gaat dan financieel rendement op 
korte termijn en een aparte behandeling 
vergen. Een van de belangrijkste taken 
van de overheidssector bestaat erin in te 
grijpen wanneer de markt het laat 
afweten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er moet in een leenfaciliteit voor de 
overheidssector (de “Faciliteit”) worden 
voorzien. De Faciliteit vormt de derde 
pijler van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en verleent steun 
aan entiteiten uit de overheidssector bij hun 
investeringen. Deze investeringen moeten 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)        
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aan de ontwikkelingsbehoeften voldoen die 
het gevolg zijn van de uitdagingen van de 
transitie die in de door de Commissie 
goedgekeurde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie worden beschreven. 
De ondersteunde activiteiten moeten 
consistent zijn met en een aanvulling 
vormen op de activiteiten die in het kader 
van de twee andere pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie worden ondersteund.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de economische diversificatie 
te bevorderen van gebieden die met de 
gevolgen van de transitie worden 
geconfronteerd, moet de Faciliteit een 
grote verscheidenheid van investeringen 
bestrijken, op voorwaarde dat ze aan de 
ontwikkelingsbehoeften helpen voldoen bij 
de transitie naar een klimaatneutrale 
economie, zoals beschreven in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie. De ondersteunde investeringen 
kunnen verband houden met energie- en 
vervoersinfrastructuur, 
stadsverwarmingsnetten, groene 
mobiliteit, slim afvalbeheer, schone 
energie en maatregelen voor energie-
efficiëntie – onder meer renovaties en 
verbouwingen van gebouwen –, steun voor 
de transitie naar een circulaire economie, 
bodemherstel en -sanering, alsmede bij- 
en omscholing, opleiding en sociale 
infrastructuur, met inbegrip van sociale 
huisvesting. Bij de ontwikkeling van 
infrastructuur kan het ook gaan om 
oplossingen om de infrastructuur beter 
bestand te maken tegen rampen. De 
voorkeur moet worden gegeven aan een 
alomvattende benadering van 
investeringen, met name voor gebieden 

(5) Om de economische diversificatie 
te bevorderen van gebieden die met de 
gevolgen van de transitie worden 
geconfronteerd, moet de faciliteit een 
grotere verscheidenheid van investeringen 
bestrijken in vergelijking met de eerste 
pijler, op voorwaarde dat ze aan de 
ontwikkelingsbehoeften op sociaal, 
economisch, arbeids-, energiezekerheids- 
en milieugebied helpen voldoen bij de 
transitie naar de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en een klimaatneutrale economie 
tegen 2050, zoals beschreven in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie. Die transitie beoogt ontkoppeling 
van hulpbronnenverbruik en uitbanning 
van netto-emissies van broeikasgassen 
alsook andere nadelige gevolgen voor de 
gezondheid van de mens en het milieu in 
verband met, onder meer, de 
achteruitgang van biodiversiteit en 
ecosystemen, overconsumptie van 
hulpbronnen of chemische vervuiling. 
Ondersteuningsmechanismen moeten nog 
meer toenemende economische 
verschillen tussen Unieregio’s voorkomen 
en zich richten op versterking van de 
sociale cohesie tussen alle EU-burgers. 
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met belangrijke transitiebehoeften. Ook 
investeringen in andere sectoren kunnen 
worden ondersteund als ze consistent zijn 
met de goedgekeurde territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie. Door 
investeringen te ondersteunen die niet 
voldoende inkomsten genereren, beoogt de 
Faciliteit entiteiten uit de overheidssector 
te voorzien van de noodzakelijke extra 
middelen om de sociale, economische en 
milieu-uitdagingen als gevolg van de 
aanpassing aan de klimaattransitie aan te 
gaan. Om te helpen vaststellen welke in het 
kader van de Faciliteit in aanmerking 
komende investeringen een aanzienlijk 
positief milieueffect sorteren, kan de EU-
taxonomie inzake ecologisch duurzame 
economische activiteiten worden gebruikt.

De ondersteunde investeringen kunnen 
verband houden met energie- en 
vervoersinfrastructuur, 
stadsverwarmingssystemen, groene en 
duurzame mobiliteit, slim afvalbeheer, 
schone en koolstofarme energie en 
maatregelen voor energie-efficiëntie – 
onder meer renovaties en verbouwingen 
van gebouwen –, investeringen in 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten, steun 
voor de transitie naar een circulaire 
economie, ecologische infrastructuur van 
steden, bescherming van het cultureel en 
historisch erfgoed, alsmede bij- en 
omscholing, opleiding en sociale 
infrastructuur, met inbegrip van sociale 
huisvesting. Bij de ontwikkeling van 
infrastructuur kan het ook gaan om 
oplossingen om de infrastructuur beter 
bestand te maken tegen rampen. De 
investeringen kunnen ook betrekking 
hebben op bodemherstel en 
bodemsanering, tenzij die onder het 
toepassingsgebied van aansprakelijkheid 
voor milieuschade overeenkomstig het in 
artikel 191 VWEU bedoelde beginsel “de 
vervuiler betaalt” vallen. De voorkeur 
moet worden gegeven aan een 
alomvattende benadering van 
investeringen, met name voor gebieden 
met belangrijke transitiebehoeften. Ook 
investeringen in andere sectoren kunnen 
worden ondersteund als ze consistent zijn 
met de goedgekeurde territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie. Door 
investeringen te ondersteunen die niet 
voldoende inkomsten genereren, beoogt de 
Faciliteit entiteiten uit de overheidssector 
te voorzien van de noodzakelijke extra 
middelen om de uitdagingen op sociaal, 
economisch, milieu- en 
energiezekerheidsgebied als gevolg van de 
aanpassing aan de klimaattransitie aan te 
gaan, alsook duurzame werkgelegenheid 
voor de werknemers te creëren die 
getroffen worden door economische 
herstructurering. Om te helpen vaststellen 
welke in het kader van de Faciliteit in 
aanmerking komende investeringen een 
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aanzienlijk positief milieueffect sorteren, 
kan de EU-taxonomie inzake ecologisch 
duurzame economische activiteiten worden 
gebruikt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Projecten op het gebied van 
aardgas moeten voor steun in aanmerking 
komen mits een dergelijke investering 
wordt gebruikt als 
overbruggingstechnologie ter vervanging 
van steenkool, bruinkool, turf of 
olieschalie, totdat andere emissievrije en 
innovatieve technologieën volledig 
worden ingezet in een mate die voldoende 
is om de continuïteit van de voorziening, 
zekerheid en betaalbaarheid van energie 
te waarborgen, en aantoonbaar voor een 
aanzienlijke vermindering van 
broeikasgasemissies zorgt, en het verdere 
gebruik van hernieuwbare gassen 
mogelijk maakt. Een dergelijk investering 
moet nodig zijn voor de uitvoering van de 
overeenkomstig artikel 7 [JTF] 
vastgestelde territoriale plannen voor 
rechtvaardige transitie en de samenhang 
aantonen met de doelstelling van de Unie 
van klimaatneutraliteit tegen 2050.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Teneinde “gestrande” activa te 
voorkomen en te garanderen dat 
overheidsfinanciering op de meest 
kosteneffectieve manier wordt gebruikt, 
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moeten de begunstigde projecten 
langdurige groene, duurzame effecten 
hebben en bijdragen aan het bereiken van 
klimaatneutraliteit tegen 2050.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) De transitie naar 
klimaatneutraliteit biedt ook nieuwe 
economische kansen. Transitie naar een 
op hernieuwbare energie gebaseerde 
economie heeft een aanzienlijk potentieel 
om banen te scheppen, dat, indien op de 
juiste wijze benut, uiteindelijk tot meer 
werkgelegenheid kan leiden in gebieden 
die momenteel afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen. De verschuiving 
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. Met name de reconversie van 
voormalige mijnen gericht op 
hernieuwbare energieopwekking en -
opslag, en de aanleg van infrastructuur 
voor hernieuwbare energie op dergelijke 
locaties of in de omgeving daarvan kan 
groene banen opleveren voor 
gemeenschappen. Bovendien kan een 
dergelijke reconversie bijdragen tot 
energiezekerheid en veerkracht, op basis 
van een gedecentraliseerd energiesysteem.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) De gesteunde 
investeringen, met name met betrekking 
tot energie-efficiëntie, afvalbeheer 
overeenkomstig de afvalhiërarchie en 
afvalwaterbeheer, zouden met succes 
kunnen worden uitgevoerd door middel 
van publiek-private partnerschappen 
(PPP’s). Daarom moet de Faciliteit ook 
PPP’s bestrijken. Een particuliere entiteit, 
ongeacht of zij tot een overheidssector 
behoort, die een langetermijn-PPP met 
een overheidsinstantie is aangegaan om 
een project uit te voeren dat aan de in 
deze verordening vastgestelde criteria 
voldoet, moet in aanmerking komen als 
begunstigde van de faciliteit. Het feit dat 
zij een PPP met een overheidsinstantie is 
aangegaan, moet de openbare 
dienstverleningstaak vormen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De specifieke subsidiabiliteits- en 
gunningscriteria moeten in het 
werkprogramma en de oproep tot het 
indienen van voorstellen worden 
vastgesteld. Bij die subsidiabiliteits- en 
gunningscriteria moet rekening worden 
gehouden met de relevantie van het project 
in het licht van de in de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
beschreven ontwikkelingsbehoeften, met 
de algemene doelstelling de regionale en 
territoriale convergentie te bevorderen en 
met het belang van de subsidiecomponent 
voor de levensvatbaarheid van het project. 
De bij deze verordening vastgestelde steun 
van de Unie mag dus alleen worden 
verleend aan lidstaten met ten minste één 

(14) Indien de vraag de financiële 
middelen van de nationale toewijzingen 
overschrijdt, moeten de specifieke 
subsidiabiliteits- en gunningscriteria in het 
werkprogramma en de oproep tot het 
indienen van voorstellen worden 
vastgesteld. Bij die subsidiabiliteits- en 
gunningscriteria moet rekening worden 
gehouden met de met de mate waarin het 
project kan voldoen aan de doelstellingen 
en de in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie beschreven 
ontwikkelingsbehoeften, met de algemene 
doelstelling de regionale en territoriale 
convergentie te bevorderen, met het 
algemene effect op de regionale 
arbeidsmarkt, en met het belang van de 
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goedgekeurd territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie. Ook bij het 
werkprogramma en de oproepen tot het 
indienen van voorstellen zal met de door de 
lidstaten ingediende territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie rekening 
worden gehouden om ervoor te zorgen dat 
de samenhang en de consistentie tussen de 
verschillende pijlers van het mechanisme 
worden gewaarborgd.

subsidiecomponent voor de 
levensvatbaarheid van het project. De bij 
deze verordening vastgestelde steun van de 
Unie mag dus alleen worden verleend aan 
lidstaten met ten minste één goedgekeurd 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie. Ook bij het werkprogramma en de 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
zal met de door de lidstaten ingediende 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie rekening worden gehouden om 
ervoor te zorgen dat de samenhang en de 
consistentie tussen de verschillende pijlers 
van het mechanisme worden gewaarborgd.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Gezien het relatief lage 
niveau van de subsidiecomponent zou een 
aantal projecten onvoldoende eigen 
inkomsten kunnen hebben om alleen door 
de Faciliteit te worden ondersteund. Dit 
zou kunnen leiden tot een te lage 
verwachte absorptie in minder 
ontwikkelde regio’s, waar een 
overheidssector met lagere inkomsten 
problemen zou kunnen ondervinden met 
de cofinanciering. Daarom kunnen in 
aanmerking komende projecten steun in 
het kader van andere programma’s van de 
Unie combineren.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De doelstelling van deze 
verordening – namelijk het aantrekken van 
overheidsinvesteringen in gebieden waar 

(22) De doelstelling van deze 
verordening – namelijk het aantrekken van 
overheidsinvesteringen in gebieden waar 
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de gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit het meest voelbaar zijn, 
door aan de betreffende 
ontwikkelingsbehoeften te voldoen – kan 
niet voldoende door de lidstaten alleen 
worden verwezenlijkt. De belangrijkste 
redenen daarvoor zijn de moeilijkheden 
voor publieke entiteiten om – zonder 
subsidiesteun van de EU – investeringen 
te ondersteunen die onvoldoende eigen 
inkomsten genereren en ten goede komen 
aan de gebieden die het meest onder de 
klimaatverandering te lijden hebben, 
evenals de behoefte aan een coherent 
uitvoeringskader onder direct beheer. 
Aangezien die 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 de 
verordening niet verder dan nodig is om dit 
doel te verwezenlijken,

de gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit het meest voelbaar zijn, 
door aan de betreffende 
ontwikkelingsbehoeften te voldoen – kan 
niet voldoende door de lidstaten alleen 
worden verwezenlijkt. De belangrijkste 
redenen daarvoor zijn de moeilijkheden 
voor publieke entiteiten om investeringen 
te ondersteunen die ten goede komen aan 
de gebieden die het meest getroffen 
worden door de klimaat- en 
energietransitie, maar onvoldoende eigen 
inkomsten genereren en niet binnen 
dezelfde periode of in dezelfde omvang 
zouden worden gefinancierd door de 
projectontwikkelaar zonder subsidiesteun 
uit de begroting van de Unie, en de 
behoefte aan een coherent uitvoeringskader 
onder direct beheer. Aangezien die 
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 de 
verordening niet verder dan nodig is om dit 
doel te verwezenlijken,

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Faciliteit verleent steun aan gebieden in 
de Unie die met ernstige uitdagingen op 
sociaal, economisch en milieugebied en 
op het gebied van energiezekerheid 
worden geconfronteerd als gevolg van de 
transitie naar de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en een klimaatneutrale economie 
tegen 2050.
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. “begunstigde”: een juridische 
entiteit uit de overheidssector die in een 
lidstaat is gevestigd als publiekrechtelijke 
instelling of als privaatrechtelijke instelling 
met een openbare dienstverleningstaak en 
waarmee een subsidieovereenkomst in het 
kader van de Faciliteit is ondertekend;

2. “begunstigde”: een juridische 
entiteit die in een lidstaat is gevestigd als 
publiekrechtelijke instelling of als 
privaatrechtelijke instelling waaraan de 
uitvoering van een publiek-privaat 
partnerschap (PPP) is toevertrouwd of 
met een andere openbare 
dienstverleningstaak en waarmee een 
subsidieovereenkomst in het kader van de 
Faciliteit is ondertekend;

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. “financiële partners”: de EIB, 
andere internationale financiële 
instellingen, nationale stimuleringsbanken 
en financiële instellingen waarmee de 
Commissie een administratieve 
overeenkomst ondertekent om binnen de 
Faciliteit samen te werken;

3. “financiële partners”: de EIB, 
andere internationale financiële 
instellingen, nationale en regionale 
stimuleringsbanken en financiële 
instellingen waarmee de Commissie een 
administratieve overeenkomst ondertekent 
om binnen de Faciliteit samen te werken;

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De algemene doelstelling van de 
Faciliteit bestaat erin ernstige sociaal-
economische uitdagingen aan te gaan en 
kansen te benutten als gevolg van de 
transitie naar de klimaat- en 
energiedoelstelling van de Unie voor 2030 
en een klimaatneutrale economie tegen 
2050, met inachtneming van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de noodzaak om het 
concurrentievermogen te versterken, ten 
behoeve van de gebieden in de Unie die in 
de door de lidstaten overeenkomstig artikel 
7 van Verordening [JTF-verordening] 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie zijn aangewezen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De specifieke doelstelling van de 
Faciliteit bestaat erin investeringen in de 
overheidssector die aan de 
ontwikkelingsbehoeften van de in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie aangewezen regio’s voldoen, aan 
te zwengelen door de financiering te 
vergemakkelijken van projecten die 
onvoldoende eigen inkomsten genereren en 
niet zonder subsidiesteun uit de begroting 
van de Unie gefinancierd zouden worden.

2. De specifieke doelstelling van de 
Faciliteit bestaat erin investeringen in de 
overheidssector die maatregelen en 
oplossingen ondersteunen voor een 
rechtvaardige, efficiënte en betaalbare 
energietransitie en die aan de 
ontwikkelingsbehoeften van de in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie aangewezen regio’s voldoen, aan 
te zwengelen door de financiering te 
vergemakkelijken van projecten die 
aansluiten op de klimaatdoelstellingen 
van de Unie, langdurige duurzame 
werkgelegenheid opleveren, maar 
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onvoldoende eigen inkomsten genereren en 
niet zonder subsidiesteun uit de begroting 
van de Unie gefinancierd zouden worden.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het streven naar de 
verwezenlijking van de in lid 2 bedoelde 
specifieke doelstelling beoogt deze 
verordening – waar nodig – ook te 
voorzien in advies bij de voorbereiding, de 
ontwikkeling en de uitvoering van 
subsidiabele projecten. Dat advies wordt 
verleend overeenkomstig de regels en 
uitvoeringsmethoden voor de bij artikel 
[20] van Verordening [de InvestEU-
verordening] opgerichte InvestEU-
advieshub.

3. Bij het streven naar de 
verwezenlijking van de in lid 2 bedoelde 
specifieke doelstelling beoogt deze 
verordening – waar nodig – ook te 
voorzien in advies bij de beoordeling van 
de subsidiabiliteit, de voorbereiding, de 
ontwikkeling en de uitvoering van 
subsidiabele projecten. Dat advies wordt 
verleend overeenkomstig de regels en 
uitvoeringsmethoden voor de bij artikel 
[20] van Verordening [de InvestEU-
verordening] opgerichte InvestEU-
advieshub.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de projecten sorteren een meetbaar 
effect bij het aangaan van ernstige 
uitdagingen op sociaal, economisch en 
milieugebied en op het gebied van 
energiezekerheid als gevolg van het 
transitieproces naar de klimaat- en 
energiedoelstelling van de Unie voor 2030 
en een klimaatneutrale economie tegen 
2050 en komen ten goede aan in een 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie aangewezen gebieden, zelfs als ze 
niet in die gebieden gelegen zijn;
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de projecten ontvangen geen steun 
in het kader van andere programma’s van 
de Unie;

Schrappen

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarbij aardgas betrokken is, 
worden als subsidiabel beschouwd, mits 
dergelijke investeringen noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 7 
[JTF], en onder de volgende naar 
behoren gemotiveerde omstandigheden:
a) de investeringen vinden plaats in 
gebieden die wat energietransitie betreft 
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 
uitfasering van steenkool, bruinkool, turf 
of olieschalie te versnellen;
c) de investeringen zijn in 
overeenstemming met de doelstellingen en 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
energie en klimaat en met de nationale 
energie- en klimaatplannen, en zijn van 
tijdelijke aard;
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d) er is een voorafgaande beoordeling van 
het gebruik van uitsluitend 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, 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 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de criteria van artikel 197 
van het Financieel Reglement komen 
alleen juridische entiteiten uit de 
overheidssector die in een lidstaat zijn 
gevestigd als publiekrechtelijke instelling 
of als privaatrechtelijke instelling met een 
openbare dienstverleningstaak, in 
aanmerking om zich als potentiële 
begunstigde in het kader van deze 
verordening aan te melden.

Onverminderd de criteria van artikel 197 
van het Financieel Reglement komen 
alleen juridische entiteiten die in een 
lidstaat zijn gevestigd als 
publiekrechtelijke instelling of als 
privaatrechtelijke instelling waaraan de 
uitvoering van een PPP is toevertrouwd of 
een andere openbare dienstverleningstaak, 
in aanmerking om zich als potentiële 
begunstigde in het kader van deze 
verordening aan te melden.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De subsidie bedraagt niet meer dan 
15 % van de door de financiële partner in 
het kader van deze Faciliteit verstrekte 
lening. Voor projecten in gebieden in 
regio’s van NUTS-niveau 2 met een bbp 
per hoofd van de bevolking van niet meer 
dan 75 % van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 als bedoeld in artikel [102, lid 2] 
van Verordening [nieuwe GB-
verordening], bedraagt de subsidie niet 
meer dan 20 % van de door de financiële 
partner verstrekte lening.

2. De subsidie bedraagt niet meer dan 
15 % van de door de financiële partner in 
het kader van deze Faciliteit verstrekte 
lening. Voor projecten in gebieden in 
regio’s van NUTS-niveau 2 met een bbp 
per hoofd van de bevolking van niet meer 
dan 75 % van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 als bedoeld in artikel [102, lid 2] 
van Verordening [nieuwe GB-
verordening], bedraagt de subsidie niet 
meer dan 25 % van de door de financiële 
partner verstrekte lening. Voor projecten 
in gebieden in regio’s van NUTS-niveau 2 
met een bbp per hoofd van de bevolking 
van niet meer dan 75 % van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 als bedoeld 
in artikel [102, lid 2] van Verordening 
[nieuwe GB-verordening], die in de 
programmeerperiode 2014-2020 zijn 
ingedeeld als minder ontwikkelde regio’s 
bedraagt de subsidie niet meer dan 25 % 
van de door de financiële partner 
verstrekte lening.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 131, lid 4, van 
het Financieel Reglement genoemde 
redenen en na raadpleging van de 
financiële partner, kan de subsidie worden 
verlaagd of de subsidieovereenkomst 
worden beëindigd, als uiterlijk twee jaar na 
de datum van ondertekening van de 
subsidieovereenkomst het economisch 
meest significante contract voor 
leveringen, werken of diensten niet is 
ondertekend, wanneer de 
subsidieovereenkomst in de sluiting van 
een dergelijk contract voorziet.

1. Naast de in artikel 131, lid 4, van 
het Financieel Reglement genoemde 
redenen en na raadpleging van de 
financiële partner, kan de subsidie worden 
verlaagd of de subsidieovereenkomst 
worden beëindigd, als uiterlijk drie jaar na 
de datum van ondertekening van de 
subsidieovereenkomst het economisch 
meest significante contract voor 
leveringen, werken of diensten niet is 
ondertekend, wanneer de 
subsidieovereenkomst in de sluiting van 
een dergelijk contract voorziet.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Selectie van andere financiële partners 

dan de EIB
De Commissie stelt de voorwaarden en 
procedures vast voor de selectie van 
andere financieringspartners dan de EIB. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde 
procedure.
Financiële partners anders dan de EIB 
die de pijlerbeoordelingsprocedure als 
beschreven in artikel 154 van het 
Financieel Reglement met goed gevolg 
hebben doorlopen, komen in aanmerking 
voor deelname aan de uitvoering van de 
Faciliteit.
De subsidiabiliteitsvoorwaarden voor 
selectie van andere financiële partners 
dan de EIB beantwoorden aan de 
doelstellingen van de Faciliteit. Bij de 
selectie van de financiële partners houdt 
de Commissie met name rekening met de 
capaciteit van financiële partners om:
a) door middel van eigen middelen het 
effect van de Unie-subsidiecomponent te 
maximaliseren;
b)  voor een passende geografische 
diversificatie van de Faciliteit te zorgen en 
de financiering van kleinere projecten 
mogelijk te maken;
c) te zorgen voor transparantie en 
publieke toegang tot informatie over elk 
project;
d)  ervoor te zorgen dat de projecten die in 
het kader van de Faciliteit zijn 
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geselecteerd overeenstemmen met de 
doelstellingen van de Faciliteit en met de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
Unie voor 2030 en een klimaatneutrale 
economie tegen 2050;
e)  de analyse van milieu-, klimaat-, 
sociale en governancefactoren te 
integreren in de selectie en evaluatie van 
projecten.
De Commissie publiceert de 
selectieresultaten.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is krachtens 
artikel 17 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage II te 
wijzigen door de in lid 1 bedoelde 
indicatoren te veranderen.

3. Indien in de in artikel 15, lid 2; 
bedoelde tussentijdse evaluatie wordt 
vastgesteld dat de indicatoren in bijlage II 
geen passende beoordeling van de 
Faciliteit mogelijk maken is de Commissie 
krachtens artikel 17 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage II te 
wijzigen door de in lid 1 bedoelde 
indicatoren te veranderen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Transparantie

1. Begunstigden zorgen, ten behoeve 
van het grote publiek en een breed 
hergebruik van overheidsinformatie en 
door de overheid gefinancierde informatie 
in de hele Unie, voor transparantie van de 
acties in het kader van dit instrument. Zij 
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publiceren online in open, 
machineleesbaar formaten, als bepaald in 
artikel 5, lid 1, van Richtlijn (EU) 
2019/1024 van het Europees Parlement en 
de Raad, relevante informatie over 
gefinancierde projecten, zoals 
projectbeschrijving, effectbeoordeling, 
evaluatie en controleverslagen.
2. De financiële partners maken alle 
relevante informatie over elk gefinancierd 
project openbaar en maken die informatie 
publiek toegankelijk op hun website, 
onverminderd de toepasselijke Unie- en 
nationale voorschriften inzake 
vertrouwelijkheid en beroepsgeheim.
3. De Commissie zorgt voor de 
bekendmaking van de informatie over 
begunstigden overeenkomstig artikel 38 
van het Financieel Reglement.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De tussentijdse evaluatie van de 
Faciliteit wordt uiterlijk op 30 juni 2025 
uitgevoerd, wanneer naar verwachting 
voldoende informatie over de uitvoering 
van de Faciliteit beschikbaar zal zijn. Bij 
de evaluatie wordt met name nagegaan hoe 
de in het kader van de Faciliteit verleende 
steun van de Unie ertoe heeft bijgedragen 
dat wordt voldaan aan de behoeften van 
gebieden die de territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie uitvoeren. Bij 
de evaluatie wordt ook nagegaan hoe de 
steun van de Unie in het kader van de 
Faciliteit heeft bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het duurzaamheidsbeleid van de Unie, 
met name de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en de transitie naar een 
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klimaatneutrale economie tegen 2050.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Aantal geredde banen

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. Aantal nieuw gecreëerde banen

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 quater. De gevolgen voor het bbp 
van de ondersteunde gebieden
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