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Amendement 52
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 175, derde alinea,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 175, derde alinea, artikel 192, lid 1, 
en artikel 194, leden 1 en 2,

Or. en

Amendement 53
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 175, derde alinea,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 175, derde alinea, artikel 192, lid 1, 
en artikel 194, leden 1 en 2,

Or. en

Motivering

TFEU Article 192 (1) provides for action which supports Union objectives under TFEU 
Article 191 relating to the environment. The scope of the support from the JTF also includes 
actions relating to the environmental objectives, such as investment in regeneration and 
decontamination of sites, land restoration and repurposing projects (Article 4(2g). The JTF 
also supports regions to address the social and economic impacts of the transition towards a 
climate-neutral economy, including actions within the scope of support that promote the 
deployment of renewable energy (Article 4 (2d)) and energy efficiency (Article 4 2(g)), 
therefore it is relevant to also to refer to TFEU Article 194.
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Amendement 54
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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”) 
beschreven prioriteiten uit en maakt deel 
uit van het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa, 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 en kansen aan te pakken van 
de transitie naar een klimaatneutrale, 
milieuduurzame, volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, 
bijzonder hulpbronnen- en energie-
efficiënte en circulaire economie, relatief 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen, waar netto geen 
broeikasgassen meer worden uitgestoten 
en er geen andere schadelijke gevolgen 
zijn voor de menselijke gezondheid en het 
milieu door de aantasting van 
biodiversiteit en ecosystemen, de 
overconsumptie van hulpbronnen of 
chemische verontreiniging.

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

Or. en

Amendement 55
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader – 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op groene 
doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische 
en sociale kosten van de transitie van de 
energie-industrie 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.
12 COM(2020) 21 van 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 van 14.1.2020.

Or. en
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Amendement 56
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie en zal 
aanzienlijke bijkomende toewijzingen uit 
de begroting van de Unie vereisen. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. De 
uitbraak van de COVID-19-pandemie 
begin 2020 heeft echter ingrijpende 
gevolgen gehad voor de Europese en de 
mondiale economie en het is daarom 
noodzakelijk om de geplande 
investeringen met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
klimaatneutraliteit te verhogen. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange tot lange 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 
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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 middelen 
aan de getroffen lidstaten en regio’s, die 
passende financiële steun nodig hebben 
om een echte rechtvaardige transitie te 
verzekeren en nadelige 
sociaaleconomische gevolgen voor 
industrieën en werknemers te voorkomen. 
Het JTF dient gericht te zijn op de meest 
kwetsbare regio’s en werknemers die door 
de sociaaleconomische transitie worden 
getroffen en dient een verdieping van de 
energiearmoede te voorkomen.

Or. en

Amendement 57
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale, milieuduurzame, volledig 
op hernieuwbare energie gebaseerde 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 



PE652.409v01-00 8/186 AM\1205744NL.docx

NL

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.

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 Europese economie. 
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 
momenteel sterk afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen – vooral steenkool, 
bruinkool, turf en olieschalie – of 
broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt mogelijk niet 
alleen de transitie in de Unie op het gebied 
van klimaatactie in gevaar, maar kan er 
ook toe leiden dat de verschillen tussen de 
regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Or. en

Amendement 58
Pietro Fiocchi

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale 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. 
Ook bestaan er binnen het Europese 
economische bestel verschillende 
productiesectoren, niet alleen in de 
steenkoolregio’s, die nog steeds sterk 
afhankelijk zijn van fossiele en dus sterk 
emissieveroorzakende energiebronnen en 
die moeten worden begeleid op weg naar 
transitie, met passende steunmaatregelen, 
zoals die in deze verordening.

Or. en
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Amendement 59
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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) In de context van de ongeziene 
gezondheids- en economische crisis in 
verband met COVID-19 bestaat een van 
de belangrijkste beleidsdoelstellingen van 
de industriële strategie van de lidstaten 
erin de energietransitie te ondersteunen 
met financiële en sociale 
steunmaatregelen voor alle gebieden. 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.

Or. en
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Amendement 60
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 61
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



AM\1205744NL.docx 13/186 PE652.409v01-00

NL

Amendement 62
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

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, 
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. Hiervoor 
zijn aanzienlijke nieuwe investeringen 
nodig, vooral in innovatie. Hoewel de 
strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange termijn 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 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.

Or. en
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Amendement 63
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina 
Dlabajová

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 64
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie

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, 
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, de 
achteruitgang van het milieu en 
energiearmoede op lange termijn iedereen 
ten goede zal komen en op middellange 
termijn iedereen kansen en uitdagingen 
biedt, starten de regio’s en de lidstaten hun 
transitie niet allemaal vanaf hetzelfde 
beginpunt en beschikken ze niet allemaal 
over dezelfde capaciteit om maatregelen te 
nemen. Sommige zijn verder gevorderd 
dan andere en de transitie heeft een groter 
sociaal en economisch effect op regio’s die 
sterk afhankelijk zijn van vaste fossiele 
brandstoffen – vooral steenkool, bruinkool, 
turf en olieschalie – of 
broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Or. en
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Amendement 65
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



AM\1205744NL.docx 17/186 PE652.409v01-00

NL

Amendement 66
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 67
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische, ecologische 
en sociale gevolgen ervan en alle 
mogelijke instrumenten inzetten om 
negatieve gevolgen te verzachten. Voorts 
dienen zij ervoor te zorgen dat 
investeringen worden gericht op 
economische activiteiten die het grootste 
positieve milieueffect teweegbrengen en 
lokale economieën een levensvatbare 
langetermijnvisie en toekomstbestendige 
arbeidsperspectieven bieden. De 
randvoorwaarden van de begroting van de 
Unie spelen daarbij een belangrijke rol.

Or. en

Amendement 68
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Het recht van de betroffen 
werknemers op een fatsoenlijke baan 
moet worden geëerbiedigd en er moet 
naar worden gestreefd hun vaardigheden 
aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen 
aan te passen. Daarom moeten zowel de 
Unie als de lidstaten vanaf het begin 
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de Unie speelt daarbij een belangrijke rol. rekening houden met de economische en 
sociale gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

Or. pt

Amendement 69
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal verantwoord is voor 
iedereen. Een rechtvaardige klimaat- en 
energietransitie mag niemand aan zijn lot 
overlaten en moet de voorwaarden 
scheppen voor de uitbanning van 
energiearmoede. Daarom moeten zowel de 
Unie als de lidstaten vanaf het begin 
rekening houden met de economische en 
sociale gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De transitie zal 
aanzienlijke financiële middelen vereisen, 
de begroting van de Unie speelt daarbij 
dan ook een belangrijke rol.

Or. en

Amendement 70
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

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

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

Or. en

Amendement 71
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk, geleidelijk 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, in het bijzonder 
met betrekking tot werkloosheid, en alle 
mogelijke instrumenten inzetten om 
eventuele negatieve gevolgen af te 
wenden. De begroting van de Unie speelt 
daarbij een belangrijke rol.

Or. en

Amendement 72
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om de doelstelling van het JTF te 
bereiken is het van essentieel belang de 
EU-begroting uit te breiden en haar een 
grotere rol te toe te kennen bij de 
herverdeling van structuur-, investerings- 
en cohesiefondsen die zijn voorzien voor 
echte economische en sociale 
convergentie tussen de lidstaten en 
financiering voor de productieve sectoren 
en voor werkgelegenheid met rechten.

Or. pt

Amendement 73
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Gezien de economische en 
maatschappelijke stilstand in de lidstaten 
als gevolg van de COVID-19-pandemie is 
het van groot belang de instrumenten van 
het cohesiebeleid te versterken en het 
begrotingsbeleid van de EU te 
versoepelen. Het moet de lidstaten vrij 
staan kredieten tussen fondsen, 
uitgavenposten en prioriteiten over te 
hevelen naargelang van hun economische 
en sociale behoeften en los van de 
doelstellingen van thematische 
concentratie en eventuele macro-
economische en/of politieke voorwaarden 
van de EU.

Or. pt

Amendement 74
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027, volgens duidelijk omschreven 
exploitatie- en integratieregelingen.

Or. en

Amendement 75
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jens 
Geier, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie

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 

(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 tegen 2050 in de Unie 
helpen aanpakken door de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
economische, sociale en 
klimaatdoelstellingen op zowel nationaal 
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samen te brengen. als regionaal niveau samen te brengen.

Or. en

Amendement 76
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 77
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley

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 

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
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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.

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 tegen 2050 in de Unie 
helpen aanpakken door de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
sociale en klimaatdoelstellingen op 
regionaal niveau samen te brengen.

Or. en

Amendement 78
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, 
Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het groene herstel dient een 
belangrijke rol te spelen in het verzachten 
van de nadelige effecten van de COVID-
19-crisis, door kansen te creëren voor 
getroffen regio’s, industrieën en kmo’s, 
en kan derhalve een cruciale rol spelen in 
herstelplannen na de crisis.

Or. en

Amendement 79
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie moet energiearmoede aanpakken 
vanuit het oogpunt van sociale 
rechtvaardigheid, en dient inkomenssteun 
te bieden aan de meest kwetsbare groepen 
in landen die niet over de nodige 
financiële reserves beschikken. Bij de 
vaststelling van dergelijke maatregelen is 
actieve participatie van vakbonden, 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en relevante 
belanghebbenden, als aanvulling op de 
nationale en regionale regeringen, van 
essentieel belang.

Or. en

Amendement 80
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(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 uitdagingen en 
kansen van de energietransitie aan te 
pakken door te investeren in duurzame 
activiteiten en steun te verlenen aan de 
meest getroffen gebieden, werknemers en 
gemeenschappen, teneinde hun 
industriële en economische structuur aan 
te passen. Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties het 
transitieproces rechtstreeks helpen 
bevorderen en ondersteunen door de 
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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.

diversificatie en de modernisering van de 
lokale economie te financieren en haar 
veerkracht te vergroten via rechtstreekse 
steun aan ecologisch en sociaal duurzame 
activiteiten. Dat zou het verwachte 
banenverlies als gevolg van de 
omschakeling of sluiting van 
broeikasgasintensieve activiteiten 
compenseren en tegelijkertijd voor 
duurzamere en hoogwaardigere banen 
zorgen. Dit komt tot uiting in de specifieke 
doelstelling van het JTF, die op hetzelfde 
niveau is vastgesteld en samen met de in 
artikel [4] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld. 

Or. en

Amendement 81
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is maatregelen te 
ondersteunen die zijn gericht op een 
eerlijke en succesvolle energietransitie 
naar een klimaatneutrale economie, en de 
negatieve gevolgen van de transitie te 
verzachten door steun te verlenen aan de 
meest getroffen gebieden, 
gemeenschappen en werknemers. 
Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties rechtstreeks 
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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.

bijdragen tot de uitvoering van een 
eerlijke energietransitie en het effect van 
de transitie temperen door investeringen in 
de emissiearme opwekking van betaalbare 
energie, de diversificatie en de 
modernisering van de lokale economie te 
financieren en de negatieve gevolgen voor 
de werkgelegenheid te verzachten. Dit 
komt tot uiting in de specifieke doelstelling 
van het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. en

Amendement 82
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers en door de basis 
te leggen voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit en nieuwe 
arbeidskansen te creëren voor diegenen 
die door deze transitie worden getroffen. 
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 
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van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid te verzachten. Dit komt 
tot uiting in de specifieke doelstelling van 
het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. en

Amendement 83
Pietro Fiocchi

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers, en aan 
productieve sectoren van de economie van 
alle lidstaten die momenteel meer emissies 
veroorzaken en daardoor getroffen zullen 
worden door de transitie. 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.



AM\1205744NL.docx 29/186 PE652.409v01-00

NL

Or. en

Amendement 84
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 85
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden, aan direct of indirect getroffen 
werknemers en aan hun gezinnen. 
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 en 
tegelijkertijd de nodige voorwaarden te 
scheppen om energiearmoede uit te 
bannen. Dit komt tot uiting in de 
specifieke doelstelling van het JTF, die op 
hetzelfde niveau is vastgesteld en samen 
met de in artikel [4] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. en

Amendement 86
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
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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.

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 via 
nieuwe arbeidsoplossingen. Dit komt tot 
uiting in de specifieke doelstelling van het 
JTF, die op hetzelfde niveau is vastgesteld 
en samen met de in artikel [4] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. en

Amendement 87
Sandra Pereira

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 

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 en compenseren door de 
diversificatie en de modernisering van de 



PE652.409v01-00 32/186 AM\1205744NL.docx

NL

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.

lokale economie te financieren en de 
negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid te verzachten. Dit komt 
tot uiting in de specifieke doelstelling van 
het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. pt

Amendement 88
Dan Nica, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai 
Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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, zal het JTF een belangrijke 
rol spelen in de reconversie van vroegere 
mijnbouwterreinen naar de opwekking 
van hernieuwbare energie. Dit 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 ontwikkeling van 
dergelijke projecten is gebaat bij de 
beschikbaarheid van infrastructuur en 
ruim voldoende grond; 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 meest duurzame gebruik te 
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identificeren en de sociaaleconomische 
ontwikkeling te maximaliseren.

Or. en

Amendement 89
Pietro Fiocchi

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij de uitvoering van de Europese 
Green Deal en in het bijzonder bij het 
gebruik van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie zal elke lidstaat 
nationaal steunbeleid moeten opzetten om 
bedrijven de nodige waardering te geven 
en te belonen voor deugdelijk gedrag, in 
het bijzonder micro- en kleine 
ondernemingen, eerder dan de 
verschillende productiesectoren in hun 
economische stelsels te straffen met lasten 
en beperkingen.

Or. en

Amendement 90
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Een fonds voor een rechtvaardige 
transitie mag bestaande ongelijkheden 
tussen de lidstaten niet vergroten of de 
eengemaakte markt niet verzwakken.

Or. en



PE652.409v01-00 34/186 AM\1205744NL.docx

NL

Amendement 91
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het JTF mag de bestaande 
ongelijkheden tussen de lidstaten niet 
verder aanscherpen of de eengemaakte 
markt niet verzwakken.

Or. en

Amendement 92
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(6) Aangezien het belangrijk is dat de 
temperatuurstijging wordt beperkt tot 
1,5 °C boven pre-industriële niveaus, in 
overeenstemming met 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, 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 50 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen. De uit het 
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zullen ten volle bijdragen tot het halen van 
dit streefcijfer.

EFRO en het ESF+ overgedragen middelen 
zullen ten volle bijdragen tot het halen van 
dit streefcijfer.

Or. en

Amendement 93
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde visie 
worden gerespecteerd, moet het JTF een 
cruciale bijdrage leveren bij het 
bevorderen van een billijke 
energietransitie in de regio’s die het meest 
getroffen worden door de transformatie. 
De middelen uit het JTF en de vrijwillig uit 
het EFRO en het ESF+ overgedragen 
middelen zullen bijdragen tot het 
mainstreamen van klimaatacties en tot het 
halen van het algemene streefcijfer van 
25 % van de begrotingsuitgaven van de 
Unie voor klimaatdoelstellingen.

Or. en

Amendement 94
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie
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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, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde ambitie 
van de Unie worden gerespecteerd, moet 
het JTF een cruciale bijdrage leveren. De 
middelen uit het eigen budget van het JTF 
zijn aanvullende middelen en komen 
bovenop de investeringen die nodig zijn 
om het algemene streefcijfer van 25 % van 
de begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen. De uit het 
EFRO en het ESF+ overgedragen middelen 
zullen ten volle bijdragen tot het halen van 
dit streefcijfer.

Or. en

Amendement 95
Sandra Pereira

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 

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 
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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.

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 door het 
EFRO en het ESF+ gebruikte middelen 
zullen ten volle bijdragen tot het halen van 
dit streefcijfer.

Or. pt

Amendement 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 97
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Josianne 
Cutajar, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina 
Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de Europese 
Green Deal 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 
kunnen bijdragen tot het halen van dit 
streefcijfer, op basis van de behoeften van 
de lidstaten.

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn beter in staat om te besluiten over doelstellingen die moeten worden 
ondersteund, zowel door middel van het JTF als door het EFRO en het ESF+. Daarom moet 
een eventuele aanvulling van het JTF met middelen uit het EFRO en het ESF+ vrijwillig 
blijven.

Amendement 98
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, 
Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie



AM\1205744NL.docx 39/186 PE652.409v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Een rechtvaardige transitie 
betekent ook dat diegenen die het meest 
getroffen zijn door klimaatverandering, 
moeten worden ondersteund. De effecten 
van een veranderend klimaat zullen 
onevenredig zwaar zijn voor sommige 
regio’s en gemeenschappen die, in de 
geest van Europese solidariteit, moeten 
worden ondersteund.

Or. en

Amendement 99
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF kunnen de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen. Het is belangrijk 
te erkennen dat niet alle regio’s en 
gemeenschappen in dezelfde mate zullen 
profiteren van een transitie naar een 
koolstofarme economie en de 
sociaaleconomische voetafdruk daarvan, 
onder meer op het gebied van welvaart en 
banen, zal variëren naargelang van 
uiteenlopende factoren. De toename van 
de arbeidskansen in de transitieprognoses 
is ongelijk verdeeld over verschillende 
regio’s, terwijl het scheppen van banen in 
nieuwe sectoren niet noodzakelijk netjes 
aansluit op het banenverlies, noch in de 
tijd, noch op geografisch gebied. Het is 
daarom belangrijk dat de begroting en 
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activiteiten van het JTF geen nadelige 
gevolgen hebben voor middelen van het 
Europese cohesiebeleid en dat ervoor 
wordt gezorgd dat die middelen 
rechtstreeks worden gebruikt om de 
economie van door de transitie getroffen 
regio’s nieuw leven in te blazen.

Or. en

Amendement 100
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Angelika 
Niebler, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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 
substantieel zijn, stroken met de 
ambitieuze doelstelling ervan en de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen. De oprichting 
van het JTF mag in geen geval leiden tot 
bezuinigingen in de fondsen die onder 
Verordening (EU) .../... [nieuwe GB-
verordening] vallen, noch tot 
overdrachten uit die fondsen of uit het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO), het Europees 
Sociaal Fonds (ESF+) of het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo).

Or. en

Amendement 101
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen. Het 
overdrachtsmechanisme moet facultatief 
zijn, en niet verplicht, opdat de lidstaten 
kunnen beoordelen op welke manier de 
middelen het best kunnen worden 
toegewezen.

Or. en

Amendement 102
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. De middelen uit het JTF kunnen 
een aanvulling zijn op de middelen die 
beschikbaar zijn uit hoofde van het 
cohesiebeleid met meer financiering die 
op flexibele wijze door de lidstaten en 
begunstigden kan worden ingezet.

Or. pt

Amendement 103
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen, maar mogen 
dergelijke investeringen in geen geval 
vervangen.
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Or. en

Amendement 104
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Martina Dlabajová

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen, zonder in de 
begroting van het EFRO en het ESF+ te 
snijden.

Or. en

Amendement 105
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid of uit de begrotingen van de 
lidstaten aanvullen en niet vervangen.

Or. en

Amendement 106
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)



AM\1205744NL.docx 43/186 PE652.409v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De omvang van het Fonds moet 
aanzienlijk worden uitgebreid met 
middelen die worden toegewezen binnen 
de EU-begroting, waarbij de mogelijkheid 
om subsidies voor fossiele brandstoffen 
opnieuw toe te wijzen geleidelijk aan moet 
worden afgeschaft, en met bijkomende 
eigen middelen van de Unie die 
voortvloeien uit de invoering van nieuwe 
duurzame belastingen, met name in de 
milieusector, om ervoor te zorgen dat een 
deel van de kosten voor de financiering 
van een rechtvaardige transitie wordt 
gedragen door de economische sectoren 
die de hoogste milieukosten voor de 
gemeenschap hebben veroorzaakt, 
overeenkomstig het in artikel 191 VWEU 
verankerde beginsel van solidariteit en 
eerbiediging van het beginsel “de 
vervuiler betaalt”;

Or. en

Amendement 107
Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Een rechtvaardige transitie moet 
een horizontale beleidsbenadering vormen 
in het nieuwe MFK voor 2021-2027 en 
dus voldoende worden gefinancierd. Het 
JTF mag niet als een op zichzelf staand 
financieringsinstrument worden 
beschouwd, maar moet een aanvulling 
vormen op andere 
financieringsregelingen die voor een voor 
iedereen eerlijke transitie naar 
klimaatneutraliteit zorgen;

Or. en
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Amendement 108
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De oprichting van het JTF mag 
niet leiden tot bezuinigingen op of 
overdrachten uit het cohesiebeleid 
waardoor de middelen voor andere 
programma’s van het cohesiebeleid in 
wezen zouden worden verlaagd.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de ambitieuze 
beleidsdoelstellingen van de Europese Unie moeten worden verwezenlijkt met behulp van een 
ambitieuze begroting. De oprichting van dit nieuwe fonds mag geen bezuinigingen in andere 
essentiële instrumenten van het regionaal beleid van de Unie tot gevolg hebben.

Amendement 109
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Alleen die lidstaten die zich ertoe 
verbinden de Uniedoelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 na te 
streven, komen in aanmerking voor steun 
uit het JTF.

Or. en
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Amendement 110
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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 overgang naar een 
klimaatneutrale economie is zowel een 
uitdaging als een kans voor ons allen om 
onze economie duurzaam, stabiel en 
veerkrachtig te maken om beter te kunnen 
reageren op toekomstige crises en de 
welvaart van onze samenleving te 
verzekeren binnen de grenzen van onze 
planeet. De transitie zal bijzonder 
uitdagend zijn voor lidstaten die 
momenteel sterk afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen of 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen of ingrijpend moeten 
veranderen om de temperatuurstijging te 
beperken tot 1,5 °C boven pre-industriële 
niveaus en daartoe niet over de nodige 
financiële middelen beschikken. Het JTF 
moet daarom alle lidstaten ten goede 
komen, voor zover zij juridisch bindende 
streefcijfers en maatregelen hebben 
vastgesteld voor de geleidelijke 
afschaffing van alle fossiele brandstoffen 
binnen een termijn die strookt met de 
Overeenkomst van Parijs, met inbegrip 
van de uitfasering van steenkool vóór 
2030. De verdeling van de financiële 
middelen van het JTF moet de capaciteit 
van de lidstaten weerspiegelen om de 
nodige investeringen te financieren om de 
transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

Or. en
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Amendement 111
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten en voor 
bepaalde regio’s in die lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten of industriële activiteiten 
waarbij producten worden vervaardigd die 
door de transitie naar klimaatneutraliteit 
in de EU worden getroffen, die geleidelijk 
moeten verdwijnen, of die zich moeten 
aanpassen vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken, 
wat tegelijkertijd zal leiden tot een hoger 
risico op energiearmoede. Het JTF moet 
daarom alle lidstaten ten goede komen die 
zich hebben verbonden tot de 
Uniedoelstelling van klimaatneutraliteit 
tegen 2050, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
aan het begin van het 
energietransitieproces, evenals hun 
capaciteit om de nodige investeringen te 
financieren om de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de EU te realiseren 
tegen 2050.

Or. en

Amendement 112
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, 
Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal lastig 
zijn voor lidstaten die sterk afhankelijk zijn 
of tot voor kort sterk afhankelijk waren 
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. Zij 
zal eveneens lastig zijn voor die lidstaten 
die hun infrastructuur moeten 
opwaarderen en wier werknemers zich 
zullen moeten aanpassen aan de transitie. 
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 tegen 2050 te 
realiseren en de ambitie in hun energie- 
en klimaatdoelstellingen.

Or. en

Amendement 113
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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 

(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 
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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.

vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren, evenals de inspanningen die 
tijdens de laatste 
programmeringsperioden (2007-2014 en 
2014-2020) reeds zijn geleverd met het 
oog op transitie.

Or. en

Amendement 114
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, en alle energiebronnen die 
naar verwachting zullen worden 
vernieuwd, 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.
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Or. en

Amendement 115
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 116
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 

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

bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van vaste fossiele 
brandstoffen of broeikasgasintensieve 
industriële activiteiten die zich moeten 
aanpassen vanwege de geleidelijke 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 geleidelijke transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren.

Or. en

Amendement 117
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie vergt 
aanzienlijke investeringen en is een 
uitdaging voor de lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van activiteiten die 
verband houden met vaste fossiele 
brandstoffen die zich geleidelijk 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 daarom de capaciteit van de 
lidstaten weerspiegelen om de nodige 
investeringen in getroffen regio’s te 
financieren om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren.
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realiseren.

Or. en

Amendement 118
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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.

Or. en

Motivering

Volgens de bevindingen van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
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energy-technologies-coal-regions

Amendement 119
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Om een billijke en duurzame 
transitie te verzekeren die de 
verwezenlijking en doeltreffendheid van 
de in deze verordening vastgestelde 
doelstellingen waarborgt, dient bij de 
toewijzing van de middelen eveneens 
rekening te worden gehouden met de 
resultaten die de lidstaten hebben bereikt 
met het oog op de streefcijfers voor 2020 
inzake een reductie van de 
broeikasgasemissies, hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie. Op die 
manier moet worden vermeden dat het 
JTF lidstaten zou straffen die reeds 
hebben geïnvesteerd en die op weg zijn om 
de vastgestelde doelstellingen te halen.

Or. en

Amendement 120
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Om een billijke en duurzame 
transitie te verzekeren die de 
verwezenlijking en doeltreffendheid van 
de in deze verordening vastgestelde 
doelstellingen waarborgt, dient bij de 
toewijzing van de middelen eveneens 
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rekening te worden gehouden met de 
resultaten die de lidstaten hebben bereikt 
met het oog op de streefcijfers voor 2020 
inzake een reductie van de 
broeikasgasemissies, hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie. Op die 
manier moet worden vermeden dat het 
JTF lidstaten zou straffen die reeds 
hebben geïnvesteerd en die op weg zijn om 
de vastgestelde doelstellingen te halen.

Or. en

Amendement 121
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om een passend financieel kader 
voor het JTF vast te stellen moet de 
Commissie de jaarlijkse verdeling van de 
beschikbare toewijzingen per lidstaat in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” vaststellen op 
basis van objectieve criteria.

(9) Om een passend financieel kader 
voor het JTF vast te stellen moet de 
Commissie de jaarlijkse verdeling van de 
beschikbare toewijzingen per lidstaat in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” vaststellen op 
basis van objectieve criteria en duidelijke 
stimulansen en randvoorwaarden.

Or. en

Amendement 122
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Het JTF moet de geografische 
spreiding van investeringen bevorderen 
(van landbouw- en industriële gebieden 
tot knooppunten voor energieopwekking) 
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en daarbij zorgen voor territoriale cohesie 
en een evenwichtig landgebruik, en 
divergentie tussen de lidstaten voorkomen 
en juist onderlinge convergentie 
bevorderen.

Or. pt

Amendement 123
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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 

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

energie-efficiëntie en een lagere uitstoot 
van koolstof leiden, via het gebruik van 
nieuwe technologieën, hernieuwbare 
energiebronnen en investeringen voor de 
uitrol van infrastructuur en technologie 
voor betaalbare emissiearme energie en 
nieuwe processen of producten. Aardgas 
moet worden erkend als 
overgangstechnologie die een belangrijke 
rol moet spelen in de transitie naar een 
emissiearme economie. Voorts moet de 
energiezekerheid intact blijven dankzij 
technische innovaties, waaronder de 
uitrol van waterstof, dat 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-klimaatdoelstellingen voor 
2030 en het streven naar klimaatneutraliteit 
in de EU tegen 205013, en tegelijkertijd de 
gekwalificeerde werkgelegenheid 
vrijwaren en bevorderen, een 
verslechtering van het milieu vermijden en 
de robuustheid van een voornamelijk op 
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, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
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”, 
Communication from the Commission to 

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

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

Or. en

Amendement 124
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(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 prioriteit verlenen aan 
de investeringen die mensen, 
gemeenschappen en lokale en regionale 
economieën ondersteunen en duurzaam 
zijn op middellange en lange termijn, 
rekening houdend met alle doelstellingen 
van de Green Deal. De gefinancierde 
projecten moeten bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale, volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, 
bijzonder hulpbronnen- en energie-
efficiënte en circulaire economie die geen 
schade berokkent aan de biodiversiteit. 
Voor krimpende sectoren – zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf, aardgas en olie, of de 
winning van deze vaste fossiele 
brandstoffen – moet de steun worden 
gekoppeld aan de geleidelijke beëindiging 
van de activiteit binnen een termijn die 
strookt met de doelstelling om de 
temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C 
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leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

boven pre-industriële niveaus en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Uit geloofwaardige 
studies blijkt dat de geleidelijke 
afschaffing van steenkool tegen 2030 de 
meest kostenefficiënte manier is voor de 
EU om relevante aspecten van de 
Overeenkomst van Parijs uit te voeren. 
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 2040 of vroeger – en 
tegelijkertijd de werkgelegenheid vrijwaren 
en bevorderen en een verslechtering van 
het milieu vermijden. Bijzondere aandacht 
moet ook uitgaan naar de toepassing van 
het beginsel “energie-efficiëntie eerst” en 
het beginsel van “de vervuiler betaalt” en 
naar het ondersteunen van activiteiten die 
maximale voordelen opleveren voor 
gemeenschappen, zoals steun voor 
gemeenschappen voor lokale 
hernieuwbare energie en prosumenten 
van hernieuwbare energie, en activiteiten 
ter bevordering van innovatie en onderzoek 
op het gebied van geavanceerde en 
duurzame technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de verschuiving in 
werkgelegenheid bij de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

13 Zie “Een schone planeet voor iedereen 
– Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie”, Mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Europese Raad, de Raad, 
het Europees Economisch en Sociaal 
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Committee of the Regions and the 
European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

Comité, het Comité van de Regio’s en de 
Europese Investeringsbank – 
COM(2018) 773 final.

Or. en

Motivering

Zie de studie van Climate Analytics “Implications of the Paris Agreement for Coal Use in the 
Power Sector”, waaruit blijkt dat de geleidelijke afschaffing van steenkool tegen 2030 de 
meest kostenefficiënte manier is voor de EU om relevante aspecten van de Overeenkomst van 
Parijs uit te voeren. Er zij ook op gewezen dat de transitie naar klimaatneutraal inhoudt dat 
ook aardolie en -gas geleidelijk aan moeten worden afgeschaft, en niet alleen vaste fossiele 
brandstoffen.

Amendement 125
Sandra Pereira

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 

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

de overeenkomstige industriële 
herstructurering van de getroffen regio’s, 
om zodoende een structurele vermindering 
van de werkgelegenheid te voorkomen. 
Wat de transformatie van sectoren met 
hoge emissies van broeikasgassen betreft, 
moet de steun nieuwe activiteiten 
bevorderen via het gebruik van nieuwe 
technologieën, nieuwe processen of 
producten die tot een aanzienlijke reductie 
van de emissies leiden – overeenkomstig 
de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 en 
het streven naar klimaatneutraliteit in de 
EU tegen 2050 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid met rechten vrijwaren en 
bevorderen en een verslechtering van het 
milieu vermijden. Het JTF moet ook 
middelen aanreiken voor wezenlijke 
veranderingen met betrekking tot 
mobiliteit met het doel om de effecten van 
die sector voor wat betreft 
klimaatverandering te verminderen en 
meer specifiek om te investeren in de 
modernisering en uitbreiding van het 
spoornet en efficiënter openbaar vervoer 
in stedelijke gebieden en stadscentra. 
Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar 
activiteiten ter bevordering van innovatie 
en onderzoek op het gebied van 
geavanceerde en duurzame technologieën, 
digitalisering en connectiviteit, op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen de 
negatieve neveneffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen.

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

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

Or. pt

Amendement 126
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

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 

(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 
hoofdzakelijk zijn toegespitst op het 
verzachten van de nadelige economische 
en sociale effecten van de transitie en 
moeten bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie, en 
tegelijkertijd rekening houden met de 
economische, sociale en energetische 
kenmerken van elke lidstaat. 
Investeringen in 
overgangsenergiebronnen als aardgas 
komen in aanmerking voor steun als zij 
leiden tot een aanzienlijke reductie van de 
broeikasgasemissies en het mogelijk 
maken om hernieuwbaar gas als 
duurzaam alternatief te gebruiken. 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 
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en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

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

Or. en

Amendement 127
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley

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

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie, 
waaronder de Overeenkomst van Parijs, 
en moeten stroken met de EU-taxonomie 
voor duurzame financiering. 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 
hoofdzakelijk zijn toegespitst op het 
verzachten van de nadelige economische, 
ecologische en sociale effecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie, en tegelijkertijd 
rekening houden met de economische, 
sociale en energetische kenmerken van 
elke lidstaat. 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, alsook de Overeenkomst 
van Parijs – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
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economie bijdragen. van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering, connectiviteit 
en slimme mobiliteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

Or. en

Amendement 128
Pietro Fiocchi

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 

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

klimaatneutrale en circulaire economie. 
Voor krimpende sectoren – zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf en olieschalie of de winning 
van deze vaste fossiele brandstoffen – moet 
de steun worden gekoppeld aan de 
geleidelijke beëindiging van de activiteit en 
de overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid na verloop van tijd. Wat 
de transformatie van sectoren met hoge 
emissies van broeikasgassen betreft, moet 
de steun nieuwe activiteiten bevorderen via 
het gebruik van nieuwe technologieën, 
nieuwe processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
gekwalificeerde werkgelegenheid 
vrijwaren en bevorderen en een 
verslechtering van het milieu vermijden. In 
het algemeen moet ook bijzondere 
aandacht uitgaan naar kmo’s, en meer in 
het bijzonder 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. Die investeringen 
moeten ook de financiering mogelijk 
maken van de kosten van expertise en 
analyse om de doelstellingen van een 
succesvolle transformatie te helpen 
bereiken in bestaande gevestigde 
ondernemingen. 

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

13 Zie “Een schone planeet voor iedereen 
– Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie”, Mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Europese Raad, de Raad, 
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Economic and Social Committee, the 
Committee of the Regions and the 
European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

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

Or. en

Amendement 129
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 

(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, 
veerkrachtige 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 
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streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet 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.

streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden, waarbij rekening dient te 
worden gehouden met verzwarende 
factoren als de werkloosheidsgraad, 
ontvolkingstendensen en eerdere 
omschakelingsinspanningen in verband 
met fossiele brandstoffen die het 
bijbehorende economische weefsel in de 
regio’s hebben verzwakt. 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, veerkrachtige en 
circulaire economie helpen verzachten en 
tot een dergelijke economie bijdragen.

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

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

Or. en

Amendement 130
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot een geleidelijke transitie naar een 
competitieve, klimaatneutrale en circulaire 
economie. Voor sectoren met hoge 
broeikasgasemissieniveaus– 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, waar mogelijk, de omschakeling naar 
nieuwe, koolstofluwe activiteiten. De steun 
moet activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe marktklare en 
kostenefficiënte technologieën, nieuwe 
processen of producten, waaronder de 
uitrol van infrastructuur en technologieën 
voor betaalbare hernieuwbare 
energiebronnen en emissiearme 
energiebronnen, die tot een aanzienlijke 
reductie van de emissies leiden en 
tegelijkertijd de werkgelegenheid vrijwaren 
en bevorderen, een verslechtering van het 
milieu vermijden en de betrouwbaarheid 
van energiesystemen verzekeren. 
Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar 
activiteiten ter bevordering van innovatie 
en onderzoek op het gebied van 
geavanceerde en duurzame technologieën, 
door synergieën met Horizon Europa te 
ondersteunen, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
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economie bijdragen. 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”, 
Communication from the Commission to 
the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European 
Economic and Social Committee, the 
Committee of the Regions and the 
European Investment Bank – 
COM(2018) 773 final.

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

Or. en

Amendement 131
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren – zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 

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

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 – met het oog op de verwezenlijking 
van de EU-klimaatdoelstelling voor 2030, 
zoals vastgesteld in artikel 2 van de 
Europese klimaatwet, en het streven naar 
klimaatneutraliteit in de EU tegen 205013 – 
en tegelijkertijd de werkgelegenheid 
vrijwaren en bevorderen en een 
verslechtering van het milieu vermijden. 
Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar 
activiteiten ter bevordering van innovatie 
en onderzoek op het gebied van 
geavanceerde en duurzame technologieën, 
digitalisering en connectiviteit, op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen de 
negatieve neveneffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie en tot het scheppen 
van duurzame banen bijdragen.

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

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

Or. en
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Amendement 132
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. 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 duurzame 
en kwaliteitsvolle werkgelegenheid 
vrijwaren en bevorderen en een 
verslechtering van het milieu vermijden. 
Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar 
activiteiten ter bevordering van innovatie 
en onderzoek op het gebied van 
geavanceerde en duurzame technologieën, 
digitalisering en connectiviteit, op 
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dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

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

Or. en

Amendement 133
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren – zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 134
Henrike Hahn
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 135
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie. Voor krimpende 
sectoren – zoals de energieproductie op 
basis van steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie of de winning van deze vaste 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 136
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het JTF moet ook steun 
verlenen aan industriële activiteiten die 
weliswaar weinig broeikasgassen 
uitstoten, maar die industriële producten 
vervaardigen die uiteindelijk niet 
verenigbaar zijn met de transitie en de 
voor 2050 vastgestelde doelstelling van 
koolstofneutraliteit. In verband hiermee is 
de Europese auto-industrie voor 
voertuigen met een verbrandingsmotor 
een van de sectoren die het meest 
verstoord wordt en die dat in de toekomst 
nog meer zal worden, terwijl de sector 
opereert in een context van toenemende 
internationale concurrentie en strengere 
milieueisen, waarbij in deze sector bijna 
20 % van de CO2-uitstoot van de Unie 
wordt geconcentreerd. Koolstofneutraliteit 
kan bijgevolg niet worden gerealiseerd 
zonder specifieke steun voor deze sector, 
die goed is voor 8,5 % van de industriële 
banen in de EU, 7,5 % van het bbp van de 
EU en ongeveer 3,5 miljoen directe en 
indirecte banen. Met name moet het JTF, 
aangezien autofabrikanten, hun 
leveranciers en de onderhouds- en 
reparatiesector het meest blootgesteld zijn, 
deze sectoren ondersteunen en 
werknemers en werkzoekenden 
ondersteunen bij hun omschakeling naar 
modernere knowhow, met name in de 
context van alternatieve industrieën voor 
de productie van emissievrije en/of 
emissiearme voertuigen.

Or. en

Amendement 137
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Naast de energiesector zijn 
er nog talrijke andere sectoren die een 
ernstige transformatie zullen ondergaan, 
met aanzienlijke gevolgen voor de 
arbeidskrachten in die sectoren. De 
automobielindustrie en de 
voertuigproductie zijn enkele van de 
sectoren die het zwaarst getroffen zullen 
worden door de transitie. Om een 
aanzienlijk banenverlies ten gevolge van 
afgenomen of verstoorde productie te 
voorkomen, dienen regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van de 
automobielindustrie in aanmerking te 
komen voor JTF-middelen. Terwijl 
Europa meer inspanningen levert om 
accu’s lokaal te vervaardigen en om 
weinig vervuilende voertuigen te 
vervaardigen, dient de bij- en omscholing 
van werknemers uit de automobielsector 
hand in hand te gaan met investeringen in 
de transformatie van de automobielsector. 
Aangezien het aandeel van 
werkgelegenheid in de 
automobielindustrie in de verwerkende 
sector meer dan 20 % bedraagt in meer 
dan 14 regio’s in de EU, zou dit 
verzekeren dat regio’s die te sterk 
afhankelijk zijn van de automobielsector 
worden beschermd in het steeds 
waarschijnlijkere geval van een krimp in 
de sector.

Or. en

Amendement 138
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen. Het is van het allergrootste 
belang om de inspanningen toe te spitsen 
op de economische heropleving van 
getroffen regio’s, eerder dan te rekenen 
op de mobiliteit van de werknemers en 
ontvolking te riskeren. 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.

Or. en

Amendement 139
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Dan Nica, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie

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 

(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 de nodige kwalificaties 
aan te bieden en nieuwe arbeidskansen te 
benutten, of om hen op passende wijze te 
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actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

ondersteunen door hun alternatieven te 
bieden, zoals bijstand bij het zoeken naar 
werk voor werkzoekenden of 
inkomenssteun om hun latere inclusie of 
re-inclusie op de arbeidsmarkt te 
verzekeren, waarbij zowel korte als 
langdurige werkloosheid die rechtstreeks 
verband houdt met de transitie moet 
worden vermeden. Deze acties dienen ook 
voldoende rekening te houden met de 
genderdimensie.

Or. en

Motivering

Het JTF dient de economische ontwikkeling van gebieden die zwaar zijn getroffen door een 
ernstig gebrek aan werkgelegenheid te ondersteunen, om zo de ongelijkheid in de regio’s te 
beperken.

Amendement 140
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen. Er zij op gewezen dat de 
transitie naar een op hernieuwbare 
energie gebaseerde economie een 
aanzienlijk potentieel heeft om banen te 
scheppen, dat uiteindelijk tot een hogere 
werkgelegenheid kan leiden in gebieden 
die momenteel afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen.
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Or. en

Motivering

Volgens de bevindingen van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek kunnen in de 
steenkoolregio’s tegen 2030 tot 315 000 banen worden gecreëerd door technologieën voor 
schone energie in te voeren, een aantal dat tegen 2050 zou kunnen toenemen tot meer dan 
460 000 banen. Dat is meer dan twee keer het aantal banen dat momenteel rechtstreeks 
verband houdt met de steenkoolactiviteit, en zou leiden tot een multisectoraal model, dat zou 
bijdragen tot energiezekerheid, werkgelegenheid en economische waarde voor de burgers en 
de lokale gemeenschappen.
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Amendement 141
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om-, bij- 
en nascholing van direct of indirect 
getroffen werknemers en hun gezinnen, en 
zelfstandigen met activiteiten die getroffen 
zijn ten gevolge van ingrijpende 
structurele veranderingen – om hen te 
helpen nieuwe arbeidskansen te benutten – 
maar werkzoekenden ook bijstaan bij het 
zoeken naar werk en hun actieve inclusie 
op de arbeidsmarkt bevorderen.

Or. en

Amendement 142
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 143
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 144
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie
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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, zal het JTF ook de 
om- en bijscholing van de getroffen 
werknemers verzekeren – om hen in 
dezelfde regio aan het werk te houden – 
en werkzoekenden bijstaan bij het zoeken 
naar werk en hun actieve inclusie op de 
arbeidsmarkt bevorderen.

Or. en

Amendement 145
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De lidstaten en de 
Commissie moeten ervoor zorgen dat de 
uitvoering van de door het JTF 
gefinancierde prioriteiten bijdraagt tot de 
eerbiediging en bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 VWEU. De 
gendergelijkheidsdoelstellingen en de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen moeten tijdig en op consistente 
wijze worden verzekerd in alle dimensies 
en in alle fasen van de voorbereiding, 
monitoring, uitvoering en evaluatie van 
de operationele programma’s.

Or. en
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Amendement 146
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De effectieve uitvoering 
van het JTF en JTM zijn niet alleen 
afhankelijk van de JTF-verordening als 
dusdanig, maar ook van de 
staatssteunregeling, die de steunintensiteit 
in regio’s beperkt. De algemene 
groepsvrijstellingsverordening moet 
voorzien in een hogere steunintensiteit en 
andere mogelijke maatregelen om 
publieke investeringen in 
rechtvaardigetransitieregio’s mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 147
Sandra Pereira

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 

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

te beperken – door 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 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. Het is zaak dat 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).

 

Or. pt

Amendement 148
Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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. Bij deze 
investeringen moet rekening worden 
gehouden met het beginsel dat de 
vervuiler betaalt en ze mogen niet worden 
gezien als een kans voor industriële 
installaties om overtollige emissierechten 
voor eigen gewin te verkopen. 
Investeringen in technologieën voor 
fossiele brandstoffen zoals koolstofafvang 
en -opslag en verbetering van 
emissieprestaties van bestaande 
installaties moeten ook worden 
uitgesloten, aangezien zij niet bijdragen 
aan de doelstelling van klimaatneutraliteit 
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tegen 2050. Om de integriteit van de 
interne markt en het cohesiebeleid te 
beschermen, is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

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

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

Or. en

Amendement 149
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

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 

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

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. 
In het geval van energiecentrales die 
overschakelen van fossiele brandstoffen 
op hernieuwbare energie, zou het behoud 
van eerdere banen verplicht zijn. 
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, geen 
loutere ontmantelingsoperaties zijn, 
aanzienlijk lager zijn dan de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad14 en leiden 
tot de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen. Dergelijke investeringen 
moeten bijgevolg worden gerechtvaardigd 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU. 
Aangezien getroffen gebieden vaak 
moeilijkheden ondervinden om 
particuliere investeringen aan te trekken, 
dient uit het JTF ook steun te worden 
verleend voor publieke of gedeelde 
productieve investeringen.

__________________ __________________
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 

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 
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Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

Or. en

Amendement 150
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Europees Parlement en de Raad14 en leiden 
tot de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen. Dergelijke investeringen 
moeten bijgevolg worden gerechtvaardigd 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU. Alle 
investeringen moeten worden gedaan 
onverminderd de beginselen “energie-
efficiëntie eerst” en “de vervuiler betaalt”.

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

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

Or. en

Amendement 151
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie

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 

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

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. 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 14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
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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).

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

Or. en

Amendement 152
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(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, 
en indien deze investeringen bijdragen 
aan klimaatneutraliteit tegen 2040 of 
vroeger. 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 
2040 of vroeger, aanzienlijk lager zijn dan 
de relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van Richtlijn 



PE652.409v01-00 92/186 AM\1205744NL.docx

NL

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

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. Deze investeringen mogen niet 
worden gedaan in installaties voor fossiele 
brandstoffen en mogen de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
niet vergroten of in stand houden. Om de 
integriteit van de interne markt en het 
cohesiebeleid te beschermen, is het zaak 
dat de steun voor ondernemingen voldoet 
aan de in de artikelen 107 en 108 van het 
VWEU vastgestelde staatssteunregels van 
de Unie en dat met name de steun voor 
productieve investeringen door andere 
ondernemingen dan kmo’s wordt beperkt 
tot ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

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

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

Or. en

Amendement 153
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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. 

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

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

__________________ __________________
14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 

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

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

Or. en

Amendement 154
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie

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 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 155
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

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 

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

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

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

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

Or. en
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Amendement 156
Pietro Fiocchi

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

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

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

Or. en

Amendement 157
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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 
Europese 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 
staatssteun is nodig om te voorkomen dat 
steun voor decarbonisatie leid 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 
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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 Fonds voor een 
rechtvaardige transitie. Bij het herzien 
van de richtsnoeren moet de Commissie 
daarom ook rekening houden 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.

Or. en

Amendement 158
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om ervoor te zorgen dat het 
Fonds niet 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 als laatste middel 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”;
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Or. en

Amendement 159
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De geplande herziening 
van de staatssteunregels moet gericht zijn 
op het versterken en vereenvoudigen van 
de capaciteit om te investeren in 
duurzame oplossingen en concrete 
instrumenten voor nationale, regionale en 
lokale overheden, die een grote rol zullen 
spelen bij een doeltreffende en 
innovatieve uitvoering van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie;

Or. en

Amendement 160
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het JTF houdt rekening 
met de toeleveringsketen van de 
energiesector, die voortbouwt op 
bestaande nationale industriële 
netwerken, met name leveranciers die 
voor grote industrieconcerns werken, die 
bij nieuwe energieprojecten zouden 
kunnen worden betrokken.

Or. en
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Amendement 161
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Steun met middelen van het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
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 ook worden gewaarborgd door 
de algemene 
groepsvrijstellingsverordening 
dienovereenkomstig aan te passen;

Or. en

Amendement 162
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Edina Tóth

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, bv. middels 
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een nieuw richtsnoer van de Europese 
Commissie op grond van artikel 107, lid 3, 
onder b) of c), VWEU, zodat wordt 
gewaarborgd dat steun toelaatbaar is 
volgens de toepasselijke regels, ongeacht 
de status van de ondersteunde regio’s;

Or. en

Amendement 163
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 en 
nauwkeurig JTF-werkprogramma op te 
stellen en moeten de JTF-middelen worden 
versterkt met aanvullende financiering uit 
het EFRO en het ESF+, wanneer de 
thematische prioriteiten complementair 
zijn. De respectieve bedragen die uit het 
EFRO en het ESF+ worden overgedragen, 
moeten consistent zijn met het soort 
concrete acties dat in de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
wordt beschreven.

Or. en

Amendement 164
Sandra Pereira
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 165
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, Łukasz 
Kohut
namens de S&D-Fractie

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 

(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 
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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.

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. 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+, die daartoe meer middelen 
moeten krijgen. De respectieve bedragen 
die uit het EFRO en het ESF+ worden 
overgedragen, moeten op vrijwillige basis 
worden overgedragen en consistent zijn 
met het soort concrete acties dat in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie wordt beschreven.

Or. en

Amendement 166
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 167
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 168
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Jens Geier, Dan 
Nica, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied om 
een klimaatneutrale nationale economie tot 
stand te brengen. In dat verband moeten de 
lidstaten, met de steun van de Commissie, 
– in samenwerking met regionale 
regeringen, vakbonden, organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld en met de 
betrokken belanghebbenden – territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
opstellen waarin bijzonderheden over het 
transitieproces zijn opgenomen en die 
consistent zijn met hun nationale energie- 
en klimaatplannen en hun klimaatambitie 
en het landenverslag in het kader van het 
Europees Semester versterken. 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, met inbegrip van 
energie-intensieve industrieën en van 
koolstof afhankelijke regio’s.

Or. en

Amendement 169
Pietro Fiocchi

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

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied en 
in specifieke sterk emissieveroorzakende 
productiesectoren in de Europese 
economische stelsels om een 
klimaatneutrale economie tot stand te 
brengen. In dat verband moeten de 
lidstaten – in samenwerking met de 
betrokken belanghebbenden 
overeenkomstig het partnerschapsbeginsel 
als vastgesteld bij artikel 6 van 
Verordening (EU) .../... [nieuwe GB-
verordening] en ondersteund door de 
Commissie – territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie opstellen waarin 
bijzonderheden over het transitieproces 
zijn opgenomen en die consistent zijn met 
hun nationale energie- en klimaatplannen. 
Daartoe moet de Commissie – op basis van 
het bestaande platform voor 
steenkoolregio’s in transitie – een platform 
voor een rechtvaardige transitie opzetten 
voor bilaterale en multilaterale 
uitwisselingen van ervaringen en beste 
praktijken in alle getroffen sectoren.

Or. en

Amendement 170
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied om 
een klimaatneutrale economie tot stand te 
brengen. In dat verband moeten de 

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

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. Die plannen 
moeten gestoeld zijn op de beginselen van 
transparantie, interne democratie, 
burgerparticipatie en controle door de 
sociale partners en belanghebbenden in 
de gebieden. Daartoe moet de Commissie – 
op basis van het bestaande platform voor 
steenkoolregio’s in transitie – een platform 
voor een rechtvaardige transitie opzetten 
voor bilaterale en multilaterale 
uitwisselingen van ervaringen en beste 
praktijken in alle getroffen sectoren.

Or. en

Amendement 171
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(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 – samen met 
de regionale en lokale overheden en in 
nauwe 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 
en mogelijk nog verder gaan dan dat. 
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– een platform voor een rechtvaardige 
transitie opzetten voor bilaterale en 
multilaterale uitwisselingen van ervaringen 
en beste praktijken in alle getroffen 
sectoren.

Daartoe moet de Commissie – op basis van 
het bestaande platform voor 
steenkoolregio’s in transitie – een platform 
voor een rechtvaardige transitie opzetten 
voor bilaterale en multilaterale 
uitwisselingen van ervaringen en beste 
praktijken in alle getroffen sectoren.

Or. en

Amendement 172
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 173
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 174
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied om 
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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.

een klimaatneutrale economie tot stand te 
brengen. In dat verband moeten de 
lidstaten – in samenwerking met de 
betrokken belanghebbenden – territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
opstellen waarin bijzonderheden over het 
transitieproces zijn opgenomen en die 
consistent zijn met hun nationale energie- 
en klimaatplannen. Daartoe moet de 
Commissie – op basis van het bestaande 
platform voor steenkoolregio’s in transitie 
– een platform voor een rechtvaardige 
transitie opzetten voor bilaterale en 
multilaterale uitwisselingen van ervaringen 
en beste praktijken in alle getroffen 
sectoren.

Or. en

Amendement 175
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van vaste fossiele brandstoffen of 
met andere broeikasgasintensieve 
activiteiten verband houden, 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 
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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).

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, waar mogelijk in 
synergie met andere relevante Europese 
en nationale financieringsregelingen en -
programma’s, en met de doelstellingen 
van de Green Deal. Kannibalisering 
tussen regelingen moet worden vermeden. 
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). 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 die zullen bijdragen aan de 
transitie naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 2050.

Or. en

Amendement 176
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van vaste fossiele brandstoffen 
verband houden, waarbij voldoende 
aandacht moet worden geschonken aan 
het behoud van bestaande banen en het 
creëren van nieuwe arbeidskansen. 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, de doelstellingen van 
de Green Deal en de beleidsprioriteiten 
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 met 
de Commissie overeengekomen 
programma’s (ondersteund door het EFRO, 
het ESF+, het Cohesiefonds of het JTF, al 
naargelang het geval). De 
investeringsgebieden en -prioriteiten die 
door de Europese Commissie zijn 
vastgesteld in Bijlage D bij de 
landenverslagen voor 2020 moeten als 
indicatie worden gebruikt en mogen de 
lidstaten niet beperken bij het voorstellen 
van gebieden voor de steun uit het JTF.

Or. en

Amendement 177
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
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Mihaylova, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten, na een 
grondig overlegproces met plaatselijke 
overheden en vertegenwoordigers, de 
meest getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om de nadelige 
sociale gevolgen tot een minimum te 
beperken en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de doelstelling van een klimaatneutrale 
economie in de EU tegen 2050, met name 
wat betreft de omschakeling, 
modernisering of sluiting van installaties 
die met de productie van fossiele 
brandstoffen of met andere 
broeikasgasintensieve activiteiten verband 
houden of industrieën waarin producten 
worden vervaardigd die door de transitie 
naar klimaatneutraliteit in de EU worden 
getroffen. 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 en 
gemonitorde programma’s (ondersteund 
door het EFRO, het ESF+, het 
Cohesiefonds of het JTF, al naargelang het 



AM\1205744NL.docx 115/186 PE652.409v01-00

NL

geval).

Or. en

Amendement 178
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om de in de 
Europese klimaatwet vastgestelde 
klimaatdoelstellingen voor 2030 te 
bereiken en tegen 2050 tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden, en hierbij moeten de 
werkgelegenheidskansen in de getroffen 
gebieden worden behouden en uitgebreid, 
zodat sociale uitsluiting kan worden 
voorkomen. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de 
klimaatdoelstellingen, de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
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financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie kunnen mogelijk deel uitmaken 
van de door de Commissie goedgekeurde 
programma’s (ondersteund door het EFRO, 
het ESF+, het Cohesiefonds of het JTF, al 
naargelang het geval).

Or. en

Amendement 179
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen mensen en gebieden worden 
vermeld waarop de steun van het JTF moet 
worden geconcentreerd, en de nodige 
specifieke acties en nauwkeurige 
streefcijfers en termijnen worden 
beschreven om tegen 2040 of vroeger 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, met inbegrip van, waar 
steenkool wordt gebruikt, een duidelijk 
stappenplan om steenkool uiterlijk tegen 
2030 uit te faseren. 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 
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de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

de Green Deal. In de plannen dient ook 
het potentieel voor hernieuwbare energie 
in relevante regio’s te worden beoordeeld. 
Alleen investeringen die met de 
transitieplannen stroken, mogen financiële 
steun van het JTF krijgen. De territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
moeten deel uitmaken van de door de 
Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

Or. en

Motivering

In het verslag van het JRC zijn drie categorieën van regio’s geïdentificeerd met betrekking tot 
hun potentieel voor hernieuwbare energie; de overgrote meerderheid van regio’s hebben een 
groot potentieel voor hernieuwbare energie. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-
scientific-and-technical-research-reports/clean-energy-technologies-coal-regions

Amendement 180
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van fossiele brandstoffen of met 
andere broeikasgasintensieve activiteiten 
verband houden, en hierbij moeten de 
werkgelegenheidskansen in de getroffen 
gebieden worden behouden en uitgebreid, 
zodat sociale uitsluiting kan worden 
voorkomen. Die gebieden moeten 
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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).

nauwkeurig worden gedefinieerd en 
overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

Or. en

Amendement 181

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 182
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) In de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie moeten de meest 
getroffen gebieden worden vermeld 
waarop de steun van het JTF moet worden 
geconcentreerd, en de nodige specifieke 
acties worden beschreven om tot een 
klimaatneutrale economie te komen, met 
name wat betreft de omschakeling of 
sluiting van installaties die met de 
productie van vaste fossiele brandstoffen 
verband houden, waarbij de 
werkgelegenheid moet worden beschermd 
en ontslagen van werknemers moeten 
voorkomen. Die gebieden moeten 
nauwkeurig worden gedefinieerd en 
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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).

overeenkomen met regio’s van NUTS-
niveau 3 of delen daarvan. In de plannen 
moeten de uitdagingen en behoeften van 
die gebieden gedetailleerd worden 
beschreven en het soort concrete acties 
worden vermeld die nodig zijn voor de 
coherente ontwikkeling van 
klimaatbestendige economische activiteiten 
die ook consistent zijn met de transitie naar 
klimaatneutraliteit en de doelstellingen van 
de Green Deal. Alleen investeringen die 
met de transitieplannen stroken, mogen 
financiële steun van het JTF krijgen. De 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten deel uitmaken van de door 
de Commissie goedgekeurde programma’s 
(ondersteund door het EFRO, het ESF+, 
het Cohesiefonds of het JTF, al naargelang 
het geval).

Or. en

Amendement 183
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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 
programma’s (ondersteund door het EFRO, 
het ESF+, het Cohesiefonds of het JTF, al 
naargelang het geval).

Or. en

Amendement 184
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Miriam Dalli, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het JTF dient de actieve 
participatie in de voorbereiding en 
uitvoering van de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie te 
verzekeren van relevante 
overheidsinstanties, economische en 
sociale partners, waaronder vakbonden en 
andere relevante belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 185
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 186
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 187
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening aan te 
vullen of te wijzigen moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het VWEU handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de elementen in bijlage III 
bij deze verordening wat betreft de 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven15. Met name ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten om te zorgen 
voor een gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen; deze deskundigen hebben 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.

Schrappen

__________________
15 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 13.

Or. en

Amendement 188

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening aan te 
vullen of te wijzigen moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het VWEU handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de elementen in bijlage III 
bij deze verordening wat betreft de 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven15. Met name ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten om te zorgen 
voor een gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen; deze deskundigen hebben 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.

(17) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven15. Met name ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten om te zorgen 
voor een gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen; deze deskundigen hebben 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.

__________________ __________________
15 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 13. 15 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 13.

Or. en

Amendement 189
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Met het oog op de vaststelling van 
een passend financieel kader voor het 
JTF moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend om de jaarlijkse verdeling van 
de beschikbare toewijzingen per lidstaat 
vast te stellen overeenkomstig bijlage I.

Schrappen

Or. en

Amendement 190
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

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 

(19) De doelstellingen van deze 
verordening – namelijk steun verlenen aan 
gebieden die een economische, 
energetische 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. 
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 Europese industrie, met inbegrip 
van kmo’s, in staat te stellen om de 
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deze doelstellingen te verwezenlijken, 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,

Or. en

Amendement 191
Pietro Fiocchi

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 

(19) De doelstellingen van deze 
verordening – namelijk steun verlenen aan 
gebieden en productiesectoren 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 
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evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken, 

Or. en

Amendement 192
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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 buitengewone 
economische en sociale uitdagingen 
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. Aangezien deze 
doelstellingen beter op het niveau van de 
Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Unie maatregelen nemen overeenkomstig 
het in artikel 5 van het VEU neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en
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Amendement 193
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) De doelstellingen van deze 
verordening – namelijk steun verlenen aan 
gebieden die een energetische, 
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,

Or. en

Amendement 194
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 195
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga

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 

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 
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worden geconfronteerd als gevolg van het 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie van de Unie tegen 2050.

en uitdagingen op het gebied van 
energiezekerheid en milieu worden 
geconfronteerd als gevolg van het 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie van de Unie tegen 2050, in het 
bijzonder aan alle regio’s waar nog steeds 
steenkool wordt gewonnen of waar zich 
grote structurele uitdagingen voordoen na 
de uitfasering van de steenkoolwinning, 
alsook aan regio’s met 
broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten.

Or. en

Amendement 196
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just 
Transition Fund, “JTF”) opgericht om 
steun te verlenen aan de economieën, de 
mensen en het milieu in gebieden die met 
ernstige sociaaleconomische uitdagingen 
worden geconfronteerd als gevolg van het 
transitieproces naar het 2030-streefcijfer 
voor klimaat van de Unie, zoals 
vastgesteld in artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 en naar een 
klimaatneutrale economie van de Unie 
tegen 2050, zoals vastgesteld in artikel 2, 
lid 1, van Verordening nr. .../... [Europese 
klimaatwet].

Or. en

Amendement 197
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just 
Transition Fund, “JTF”) opgericht om 
steun te verlenen aan gebieden die met 
ernstige sociaaleconomische uitdagingen 
worden geconfronteerd als gevolg van het 
energietransitieproces naar een 
klimaatneutrale economie van de Unie 
tegen 2050, in het bijzonder aan regio’s 
die economisch afhankelijk zijn van de 
winning van brandstoffen als steenkool of 
turf, en de daaraan gerelateerde 
activiteiten.

Or. en

Amendement 198
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just 
Transition Fund, “JTF”) opgericht om 
steun te verlenen aan de getroffen 
gebieden en personen in het 
transitieproces naar een klimaatneutrale, 
milieuduurzame, volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, 
bijzonder hulpbronnen- en energie-
efficiënte en circulaire economie van de 
Unie tegen 2040 of vroeger.

Or. en
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Amendement 199
Pietro Fiocchi

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 en 
productiesectoren die met ernstige 
sociaaleconomische uitdagingen worden 
geconfronteerd als gevolg van het 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie van de Unie tegen 2050.

Or. en

Amendement 200
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 de 
lidstaten te begeleiden naar een 
klimaatneutrale economie van de Unie 
tegen 2050.

Or. en

Amendement 201
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley
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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 of 
economische activiteiten die met ernstige 
sociaaleconomische uitdagingen worden 
geconfronteerd als gevolg van het 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie van de Unie tegen 2050 en naar 
het 2030-streefcijfer van de Unie.

Or. en

Amendement 202
Robert Hajšel, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Tsvetelina 
Penkova, Carlos Zorrinho, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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 
diverse sociaaleconomische uitdagingen 
worden geconfronteerd als gevolg van de 
specifieke kernmerken van de lidstaten in 
het transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie van de Unie tegen 2050.

Or. en

Amendement 203
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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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 en 
energiezekerheidsuitdagingen worden 
geconfronteerd als gevolg van het 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie van de Unie.

Or. en

Amendement 204

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij deze verordening worden de 
specifieke doelstelling van het JTF, het 
geografisch bereik en de middelen ervan, 
het toepassingsgebied van de steun ervan 
met betrekking tot de in [artikel 4, lid 2, 
onder a),] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
en specifieke bepalingen voor de 
programmering en de voor de monitoring 
noodzakelijke indicatoren vastgesteld.

2. Bij deze verordening worden de 
specifieke doelstelling van het JTF, het 
geografisch bereik en de middelen ervan, 
het toepassingsgebied van de steun ervan 
en specifieke bepalingen voor de 
programmering en de voor de monitoring 
noodzakelijke indicatoren vastgesteld.

Or. en

Motivering

De doelstelling “investeringen in werkgelegenheid en groei” wordt reeds ondersteund door 
het EFRO, het Cohesiefonds en ESF+. Dit fonds biedt in dat verband dan ook geen 
meerwaarde in het kader van het cohesiebeleid. Het JTF moet los van de doelstellingen van 
het cohesiebeleid worden opgericht en mag alleen worden gekoppeld aan de GB-verordening 
voor zover het zou worden uitgevoerd volgens de uitvoeringsvoorschriften van de GB-
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verordening, net zoals bij fondsen voor binnenlandse zaken.

Amendement 205
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij deze verordening worden de 
specifieke doelstelling van het JTF, het 
geografisch bereik en de middelen ervan, 
het toepassingsgebied van de steun ervan 
met betrekking tot de in [artikel 4, lid 2, 
onder a),] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
en specifieke bepalingen voor de 
programmering en de voor de monitoring 
noodzakelijke indicatoren vastgesteld.

2. Bij deze verordening worden de 
specifieke doelstelling van het JTF, het 
geografisch bereik en de middelen ervan, 
het specifieke toepassingsgebied van de 
steun ervan met betrekking tot de in 
[artikel 4, lid 2, onder a),] van Verordening 
(EU) [nieuwe GB-verordening] bedoelde 
doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” en specifieke 
bepalingen voor de programmering en de 
voor de monitoring noodzakelijke 
indicatoren vastgesteld.

Or. en

Amendement 206
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke doelstelling Specifieke doelstellingen

Or. en

Amendement 207
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1
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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”.

1. 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”.

2. Het JTF moedigt interne investeringen 
aan in bestaande koolstofarme energie-
infrastructuur die het evenwicht verzekert 
tussen vraag en aanbod in binnenlandse 
elektriciteitssystemen en, via uitvoer, in 
het Europese elektriciteitssysteem.
3. Het JTF bevordert industriële 
samenwerking om koolstofarme modellen 
elektriciteitsopwekking uit sommige 
lidstaten te bevorderen in die landen die 
sterk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen.

Or. en

Amendement 208
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling 
“maatregelen te ondersteunen die gericht 
zijn op een 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 
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industrie, investeerders en 
gemeenschappen planningszekerheid te 
bieden, en regio’s en mensen in staat te 
stellen de sociale, economische, 
energiezekerheids- en milieueffecten van 
de transitie aan te pakken, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs, de EU-
doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 
2050 en de streefcijfers voor 
emissiereductie voor 2030.

Or. en

Amendement 209
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling regio’s en 
mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar de verwezenlijking van het 
ambitieuze streefcijfer van de EU voor de 
reductie van de broeikasgasemissies tegen 
2030, in lijn met de doelstelling van een 
klimaatneutrale economie tegen 2040 of 
vroeger en van het beperken van de 
temperatuurstijging tot 1,5 °C boven pre-
industriële niveaus aan te pakken. Het 
JTF moet met name inspanningen 
ondersteunen om het aanzienlijke 
potentieel van deze transitie om banen te 
scheppen ten volle te benutten.

Or. en

Motivering

To be fully effective, it should be ensured that the JTF also addresses the impact of measures 
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to attain climate targets in the JTF’s own lifetime, i.e. in the run-up to the 2030 climate 
targets. The Joint Research Centre (JRC) study found that already by 2030, and certainly by 
2050, the job creation enabled by the deployment of renewable technology can compensate 
for the loss of jobs in coal sector in an overwhelming majority of relevant EU territories. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Amendement 210
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s en 
mensen in staat te stellen de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
tegen 2050, met inbegrip van het bereiken 
van het streefcijfer van de EU voor de 
vermindering van de broeikasgasemissies 
tegen 2030, aan te pakken”.

Or. en

Amendement 211
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s en 

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

“maatregelen te ondersteunen die gericht 
zijn op een eerlijke en energie-efficiënte 
energietransitie naar een klimaatneutrale 
economie en regio’s en mensen in staat te 
stellen de sociale, economische, 
energiezekerheids- en milieueffecten van 
die transitie aan te pakken”.

Or. en

Amendement 212
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de verwezenlijking van de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030, zoals 
vastgesteld in artikel 2 van de klimaatwet, 
om regio’s en mensen in staat te stellen de 
sociale, economische en milieueffecten van 
de transitie naar een klimaatneutrale 
economie tegen 2050 aan te pakken.

Or. en

Amendement 213
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
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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”.

bij tot de specifieke doelstelling “alle 
regio’s en alle mensen in staat te stellen 
dezelfde billijke mogelijkheden te hebben 
om de sociale, economische en 
milieueffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale economie aan te pakken”.

Or. en

Amendement 214
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel [4, lid 1,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] draagt het JTF 
bij tot de specifieke doelstelling “regio’s, 
marktdeelnemers en mensen in staat te 
stellen de sociale, economische en 
milieueffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie in 
de EU tegen 2050 aan te pakken”.

Or. en

Amendement 215
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

transitie naar een klimaatneutrale economie 
tegen 2050 aan te pakken”.

Or. en

Amendement 216
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 217
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, Eva 
Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga

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, voornamelijk in regio’s 
die sterk afhankelijk zijn van steenkool en 
waarvan het bbp per capita onder het EU-
gemiddelde ligt. 80 % van de middelen 
van het JTF moet worden toegewezen aan 
de steenkoolregio’s die zijn opgenomen in 
de bijlage bij het mandaat van het 
platform voor steenkool- en 
koolstofintensieve regio’s (platform voor 
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steenkoolregio’s in transitie), om de 
sociale en economische gevolgen, 
milieugevolgen en gevolgen op het gebied 
van zekerheid van de energievoorziening 
van hun energietransitie aan te pakken.

Or. en

Amendement 218
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie

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 en regio’s die 
geconfronteerd worden met 
decarbonisatie-uitdagingen en die 
adequate financiële ondersteuning nodig 
hebben om een echte rechtvaardige 
transitie te verzekeren en nadelige 
sociaaleconomische gevolgen te vermijden 
voor industrieën, kmo’s, waaronder start-
ups, en werknemers die hun baan 
verliezen ten gevolge van de transitie.

Or. en

Amendement 219
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten die zich hebben verbonden 
tot de Uniedoelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050. Het JTF 
dient prioriteit te verlenen aan regio’s die 
sterk afhankelijk zijn van vaste fossiele 
brandstoffen, broeikasgasintensieve 
industriële activiteiten of industriële 
activiteiten waarbij producten worden 
vervaardigd die door de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de EU worden 
getroffen.

Or. en

Amendement 220
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 tot 
klimaatneutraliteit te komen en die hun 
engagement tonen in hun nationale 
energie- en klimaatplannen, en die 
financiële steun nodig hebben om tot een 
veerkrachtige en klimaatneutrale 
economie te komen tegen 2050.

Or. en

Amendement 221
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

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

1. Het JTF ondersteunt de doelstelling 
“investeren in werkgelegenheid en groei” 
in alle lidstaten met regio’s waar 
financiële bijstand door de EU onmisbaar 
is om de uitdagingen van de transitie het 
hoofd te bieden.

Or. en

Amendement 222
Seán Kelly

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, en hoofdzakelijk in 
regio’s die sterk afhankelijk zijn van 
brandstoffen als steenkool of turf.

Or. en

Amendement 223
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

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. Het Fonds moet ernaar 
streven technologieneutraal te zijn.

Or. en
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Amendement 224
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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 gebieden in de 
zin van artikel 1, lid 1, uit alle lidstaten.

Or. en

Amendement 225
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Vasile Blaga

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 18,75 miljard EUR in prijzen van 
2018 en mogen niet worden overgedragen 
uit de toewijzingen voor de fondsen die 
onder Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vallen, in het bijzonder uit 
fondsen zoals het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Sociaal Fonds (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.

Or. en



PE652.409v01-00 146/186 AM\1205744NL.docx

NL

Amendement 226
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
30 miljard EUR in prijzen van 2018, die 
verhoogd moeten worden met in de 
begroting van de Unie toegewezen 
aanvullende middelen, met inbegrip van de 
mogelijkheid om nieuwe duurzame 
belastingen op koolstof, luchtvaart, 
plastic, digitale en financiële middelen in 
te voeren, een 
grenskoolstofaanpassingsmechanisme in 
het leven te roepen of inkomsten te 
genereren uit het EU-systeem voor de 
handel in emissierechten, en met andere 
middelen overeenkomstig de toepasselijke 
basishandeling.

Or. en

Motivering

Volgens sommige ramingen is om de EU-economie klimaatneutraal te maken jaarlijks tussen 
250 en 300 miljard EUR nodig. Wij stellen daarom voor om het totaalbedrag van het JTF 
aanzienlijk te verhogen, aangezien het door de Commissie voorgestelde bedrag niet 
toereikend is, gezien de doelstellingen en de omvang van het JTF.

Amendement 227
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

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

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

Or. en

Motivering

7,5 miljard EUR is onvoldoende om de aanzienlijke sociale en economische uitdagingen van 
een rechtvaardige transitie voor werknemers en gemeenschappen aan te pakken. Hoewel dit 
bedrag elders moet worden bepaald, dient dit amendement ertoe te benadrukken dat het 
noodzakelijk is de financiering die nodig is voor het bereiken van klimaatneutraliteit in de 
EU, te verhogen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de andere fondsen van het 
cohesiebeleid.

Amendement 228
Elena Kountoura

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 

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 
aanvullend 30 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 
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andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt voorgesteld de begroting tot 30 miljard EUR te verhogen, wat het 
maximum is, hoewel 30 miljard EUR nog steeds niet toereikend is om te voorzien in de 
behoeften van koolstofintensieve regio’s voor hun rechtvaardige transitie naar 
klimaatneutraliteit tegen 2050.

Amendement 229
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De middelen voor het JTF in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” die voor de 
periode 2021-2027 beschikbaar zijn voor 
vastlegging in de begroting, bedragen 
17,88 miljard EUR in prijzen van 2018, die 
al naargelang het geval verhoogd kunnen 
worden met in de begroting van de Unie 
toegewezen aanvullende middelen en 
andere middelen overeenkomstig de 
toepasselijke basishandeling.

Or. en

Amendement 230
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

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

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

Or. en

Amendement 231
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Motivering

Vanwege de huidige economische situatie, die anders is dan toen de Commissie het voorstel 
voor een verordening indiende, moeten de voor dit instrument voorziene toewijzingen worden 
herzien. In deze omstandigheden moeten ze minstens worden verdubbeld.
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Amendement 232
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

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.

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

Or. en

Amendement 233
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De financiering van het JTF heeft 
geen gevolgen voor de middelen die zijn 
toegewezen aan Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening], het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
LIFE-programma 
(financieringsinstrument voor het milieu) 
die dezelfde thematische prioriteiten 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 234
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

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

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

Or. en

Amendement 235
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 236
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

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

4. In afwijking van artikel [21, lid 1] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vereisen de eventuele in lid 2 
bedoelde aanvullende middelen die aan het 
JTF in de begroting van de Unie worden 
toegewezen of uit andere middelen worden 
verstrekt, geen aanvullende steun uit het 
EFRO of het ESF+.

Or. en

Amendement 237
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het JTF verleent alleen steun aan 
activiteiten die rechtstreeks met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke doelstelling 
van het JTF verband houden en tot de 
uitvoering van de overeenkomstig artikel 7 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie bijdragen. Het JTF 
verleent alleen steun aan activiteiten in 
lidstaten die een duidelijk tijdspad hebben 
vastgesteld voor de uitfasering van 
fossiele brandstoffen en de transitie naar 
een klimaatneutrale, volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, 
bijzonder hulpbronnen- en energie-
efficiënte, circulaire economie tegen 2040 
of vroeger, met inbegrip van een datum 
vóór 2030 voor de uitfasering van 
steenkool, wanneer steenkool wordt 
gebruikt.

Or. en
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Motivering

Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie moet worden gekoppeld aan de vaststelling 
van een duidelijk traject om fossiele brandstoffen uit te faseren. De meest dringende ambitie 
bestaat erin steenkool uit te faseren tegen 2030 in lidstaten waar een steenkoolsector 
aanwezig is. De studie van Climate Analytics “Implications of the Paris Agreement for Coal 
Use in the Power Sector”, toont aan dat de geleidelijke afschaffing van steenkool tegen 2030 
de meest kostenefficiënte manier is voor de EU om relevante aspecten van de Overeenkomst 
van Parijs uit te voeren. https://climateanalytics.org/media/climateanalytics-
coalreport_nov2016_1.pdf

Amendement 238
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim

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

Or. en

Amendement 239
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 doelstellingen 
van het JTF verband houden en tot de 
uitvoering van de overeenkomstig artikel 7 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie bijdragen.
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Or. en

Amendement 240
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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 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.

Or. en

Amendement 241
Pietro Fiocchi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
uitsluitend de volgende activiteiten:

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 242
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende zin
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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 
op zijn minst de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 243
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
uitsluitend de volgende activiteiten:

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 244
Dan Nica, Patrizia Toia, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina 
Penkova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
uitsluitend de volgende activiteiten:

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 245
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
uitsluitend de volgende activiteiten:

Overeenkomstig lid 1 ondersteunt het JTF 
de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 246
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Gheorghe 
Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) productieve investeringen in 
bestaande ondernemingen – met inbegrip 
van regionale en lokale 
overheidsbedrijven, kmo’s en startende 
ondernemingen – die leiden tot 
economische diversificatie en reconversie 
en bijdragen tot het scheppen van nieuwe 
banen;

Or. en

Amendement 247
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) productieve investeringen in kmo’s 
– met inbegrip van startende 
ondernemingen – die leiden tot het 
scheppen van duurzame, kwaliteitsvolle 
nieuwe banen in verband met de groene 
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economie, economische diversificatie en 
reconversie;

Or. en

Amendement 248
Patrizia Toia, Simona Bonafè

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 249
Elena Kountoura

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 – die leiden tot 
het scheppen van fatsoenlijke en 
goedbetaalde banen, economische 
diversificatie en reconversie;

Or. en

Amendement 250
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) productieve investeringen in kmo’s 
– met inbegrip van startende 
ondernemingen, coöperaties en entiteiten 
uit de tertiaire sector – die leiden tot 
economische diversificatie en reconversie;

Or. en

Amendement 251
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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 – die leiden tot 
economische diversificatie en reconversie;

Or. en

Amendement 252
Miriam Dalli, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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 – die leiden tot 
economische diversificatie en reconversie;

Or. en
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Amendement 253
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. pt

Amendement 254
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven en de uitbreiding van 
bestaande bedrijven, met bijzondere 
nadruk op kmo’s en startende 
ondernemingen teneinde bij te dragen tot 
economische diversificatie en reconversie, 
onder meer via bedrijfsincubatoren en 
adviesdiensten;

Or. en

Amendement 255
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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

Or. en

Amendement 256
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) investeringen in de oprichting van 
nieuwe bedrijven, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten, in 
het bijzonder als zij leiden tot 
werkgelegenheid die mogelijk wordt 
gemaakt door hernieuwbare 
technologieën;

Or. en

Motivering

Hernieuwbare energiebronnen zijn arbeidsintensiever dan fossiele brandstoffen en 
hernieuwbare technologieën scheppen dus gewoonlijk meer banen dan conventionele 
technologieën per opgewekte eenheid energie.

Amendement 257
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter b
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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, met inbegrip van 
duurzaam toerisme of diensten aan 
personen, onder meer via 
bedrijfsincubatoren en adviesdiensten;

Or. en

Amendement 258
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Bestaande bedrijven moeten steun krijgen wanneer zij nieuwe activiteiten ontwikkelen 
waarmee de doelstellingen van een rechtvaardige transitie kunnen worden bereikt.

Amendement 259
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt
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Amendement 260
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 261
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) investeringen in onderzoek en 
innovatie, met inbegrip van 
energieonderzoek, en de bevordering van 
de overdracht van geavanceerde 
technologieën;

Or. en

Amendement 262
Elena Kountoura

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

innovatie en de bevordering van de 
overdracht van geavanceerde 
technologieën, met uitzondering van 
fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 263
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 264
Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 265
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, met 
inbegrip van investeringen in duurzame 
mobiliteit en decarbonisatie van de 
vervoerssector, energie-efficiëntie en/of 
hernieuwbare energie, waarbij de nadruk 
moet worden gelegd op investeringen in 
hernieuwbare energie, slimme 
elektriciteitsoplossingen, samen met de 
gerelateerde infrastructuur, en in het 
circulaire herstel van economie en milieu.

Or. en

Amendement 266
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
laadinfrastructuur voor elektrische 
voertuigen, energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, met inbegrip van 
opslagtechnologieën om alternatieven 
zoals duurzame mobiliteit, ook voor het 
vrachtverkeer in stedelijke gebieden, of 
renovaties van gebouwen mogelijk te 
maken.

Or. en
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Amendement 267
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare en duurzame schone energie, in 
de vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, met inbegrip van 
opslagtechnologieën, opdat al deze 
investeringen alternatieven zoals 
duurzame mobiliteit of renovaties van 
gebouwen mogelijk kunnen maken;

Or. en

Amendement 268
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Henna Virkkunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
bestaande en geplande kerncentrales, 
waar van toepassing in overeenstemming 
met de doelstellingen van het Euratom-
verdrag en het EU-recht, energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie;

Or. en

Motivering

De bepalingen van artikel 1 en artikel 2, onder c), van het Euratom-verdrag voorzien 
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noodzakelijkerwijs in de ontwikkeling van kerncentrales. Uit artikel 106 bis, lid 3, van het 
Euratom-verdrag blijkt duidelijk dat dit verdrag op gelijke voet staat met het VEU en het 
VWEU wat het primaire Unierecht betreft.

Amendement 269
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie; indien de investering wordt 
gedaan ten gevolge van de ontmanteling 
van bestaande installaties voor fossiele 
brandstoffen, moet elke baan in die 
installaties worden behouden in de 
nieuwe installaties.

Or. en

Amendement 270
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone, veilige en duurzame 
energie, teneinde op fossiele brandstoffen 
gebaseerde energie uit te faseren, in de 
decarbonisatie van de vervoerssector, in 
de vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie;

Or. en
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Amendement 271
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen in het gebruik van 
technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone hernieuwbare energie, 
in de vermindering van 
broeikasgasemissies, met inbegrip van 
technologieën die de integratie van 
hernieuwbare energie mogelijk maken, 
zoals opslag en groene waterstof en 
energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 272
Dan Nica, Patrizia Toia, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 273
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie



PE652.409v01-00 168/186 AM\1205744NL.docx

NL

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 274
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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, koolstofluw, veilig en 
flexibel energiesysteem, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
energie-efficiëntie en opslagoplossingen;

Or. en

Amendement 275
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

technologie en infrastructuur voor 
betaalbare schone energie, in de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
circulaire economie, energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 276
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 277
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 278
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, 
de opslag of de verbranding van aardgas, 
op voorwaarde dat zij worden gebruikt als 
overgangstechnologie ter vervanging van 
steenkool, bruinkool, turf of olieschalie en 
aanzienlijke verminderingen van de 
broeikasgasemissies opleveren. Deze 
investeringen moeten het mogelijk maken 
om in een latere fase hernieuwbaar gas te 
gebruiken.

Or. en

Amendement 279
Pietro Fiocchi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) in verband met investeringen in 
hernieuwbare energie, in het bijzonder 
maatregelen met het oog op de 
verspreiding van kleinschalige installaties 
op het grondgebied, teneinde het 
particuliere eigen gebruik te ontwikkelen 
en het collectieve eigen gebruik en de 
oprichting van energiegemeenschappen te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 280
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
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Gheorghe Falcă

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen in het gebruik van 
technologieën die technologieën op basis 
van fossiele brandstoffen, met 
uitzondering van aardgas, vervangen door 
technologieën waarbij alternatieve 
brandstoffen, waaronder aardgas, worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 281
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 282
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen in de 
energierenovatie van gebouwen, in 
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overeenstemming met de renovatiegolf, 
waarbij de nadruk ligt op bij- en 
omscholing van werknemers op dat 
gebied;

Or. en

Amendement 283
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen om geplande 
veroudering tegen te gaan en de trend 
naar verkorting van de nuttige levensduur 
van goederen en apparaten te keren;

Or. pt

Amendement 284
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen in de vernieuwing 
van bestaande energie-infrastructuur die 
momenteel een hoog aanbod aan 
koolstofarme energie garandeert op 
nationaal en Europees niveau;

Or. en

Amendement 285
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 286
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, 
Carlos Zorrinho, Andris Ameriks, Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen om in stedelijke 
gebieden een modale verschuiving te 
bevorderen naar meer duurzame 
vervoerswijzen;

Or. en

Amendement 287
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) gerichte energie-
efficiëntiemaatregelen om 
energiearmoede aan te pakken;

Or. en
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Amendement 288
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina 
Dlabajová, Mauri Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) investeringen in stadsverwarming;

Or. en

Amendement 289
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) investeringen in de modernisering, 
uitbreiding en rationalisering van 
openbaarvervoersnetwerken en -parken, 
ter bevordering van spoorwegdiensten, 
lichtere vormen van vervoer en 
interoperabiliteit, met de nadruk op 
stedelijke gebieden en stadscentra, maar 
ook ter verbetering van verbindingen met 
eiland- en plattelandsgebieden;

Or. pt

Amendement 290
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) investeringen in gemengde 
energievoorzieningsmodellen op basis van 
de synergie tussen alle koolstofarme 
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technologieën – hernieuwbare energie, 
kernenergie, CO2-afvang en -opslag – 
teneinde het verbruik van fossiele 
brandstoffen te verminderen, tegemoet te 
komen aan de snel groeiende vraag naar 
elektriciteit de komende jaren en een 
grondige decarbonisatie van de 
elektriciteitssector te verwezenlijken tegen 
2050;

Or. en

Amendement 291
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) investeringen in bijzonder energie-
efficiënte stadsverwarmingsnetten op 
basis van hernieuwbare energiebronnen, 
met inbegrip van studies naar het 
potentieel van hernieuwbare energie om 
op fossiele brandstoffen gebaseerde 
stadsverwarming te vervangen;

Or. en

Amendement 292
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) investeringen met betrekking tot de 
bouw van kerncentrales en de productie, 
distributie en transmissie van 
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kernenergie;

Or. en

Amendement 293
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Tomas Tobé

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) grensoverschrijdende 
interconnectie op het gebied van 
elektriciteit, teneinde het streefcijfer van 
15 % tegen 2030 te bereiken;

Or. en

Amendement 294
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina Dlabajová, Mauri 
Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) het waarborgen van de continuïteit 
van de energievoorziening;

Or. en

Amendement 295
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

d quater) investeringen in het 
gebruik van technologie en infrastructuur 
voor betaalbare schone en slimme 
mobiliteit die bijdraagt tot de 
vermindering van broeikasgasemissies en 
tot de diversificatie van 
mobiliteitsoplossingen;

Or. en

Amendement 296
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) investering in projecten die 
gebruikers tot het gebruik van 
openbaarvervoersdiensten kunnen 
bewegen in plaats van het gebruik van 
particuliere voertuigen, bijvoorbeeld door 
ernaar te streven zulke diensten gratis te 
verstrekken;

Or. pt

Amendement 297
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) de bevordering van 
industriële samenwerking via de doorgifte 
van deugdelijke energie- en 
industriemodellen tussen de lidstaten van 
de Europese Unie, om zo de best 
mogelijke omstandigheden te creëren voor 
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toekomstige investeringen in landen die 
de transitie voorbereiden;

Or. en

Amendement 298
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) investeringen in 
maatregelen inzake energie-efficiëntie en 
in hernieuwbare energie, onder meer 
investeringen in alle vormen van 
koolstofarme stadsverwarming;

Or. en

Amendement 299
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) investeringen die bijdragen 
tot de vermindering van emissies in alle 
vervoerswijzen;

Or. en

Amendement 300
Beata Szydło



AM\1205744NL.docx 179/186 PE652.409v01-00

NL

namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d sexies) investeringen in duurzame 
multimodale stedelijke mobiliteit;

Or. en

Amendement 301
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d septies) investeringen in de 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
het vervoer;

Or. en

Amendement 302
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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, in het bijzonder 
investeringen die de transitie naar een 
circulaire economie en klimaatneutraliteit 
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bevorderen, onder meer door digitale 
technologieën en gegevens te gebruiken in 
de landbouw, de akkerbouw, de bosbouw 
en de levensmiddelenindustrie, in het 
bijzonder voor het upgraden van 
breedband in plattelands- en afgelegen 
gebieden.

Or. en

Amendement 303
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Tomas Tobé

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 een 
bijzonder hoge capaciteit en 5G-
technologie, alsook in slimme 
energieoplossingen en gerelateerde 
infrastructuur en technologieën;

Or. en

Amendement 304
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie

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 
controles van de belasting van apparatuur 
en toestellen, meters en 
communicatietechnologie die de 
ontwikkeling van vraagrespons mogelijk 
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maakt;

Or. en

Amendement 305
Dan Nica, Patrizia Toia, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) investeringen in activiteiten in 
verband met medische producten, 
uitrusting en hulpmiddelen;

Or. en

Motivering

Er zijn duidelijke redenen om te pleiten voor de verplaatsing en re-integratie van industriële 
processen binnen de EU, in het bijzonder de strategische processen zoals medische producten 
en hulpmiddelen, die actief dienen te worden bevorderd in de gehele EU, ook wanneer zij 
worden getroffen door de transitie. In die zin dient het nieuwe Fonds voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van de steun ook activiteiten toe te laten in verband met medische 
producten en hulpmiddelen.

Amendement 306
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

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;

Schrappen

Or. en
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Amendement 307
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten, met inbegrip 
van de reconversie van steenkoolmijnen 
naar de opwekking van hernieuwbare 
energie, met uitzondering van preventieve 
en remediërende maatregelen in het kader 
van Richtlijn 2004/35/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 en ter uitvoering van 
nationale wetgeving, in overeenstemming 
met het beginsel van “de vervuiler 
betaalt”, overeenkomstig artikel 45 van 
Verordening (EU) nr. 615/2014 van de 
Commissie, en van nationale regelgeving 
inzake bodemherstel;

Or. en

Motivering

Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) heeft in zijn studie de synergieën 
besproken tussen de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de sluiting van mijnen. 
Voormalige dagbouwsteenkoolmijnen bieden meer in het bijzonder erg aantrekkelijke 
mogelijkheden om installaties voor zonne- en windenergie en accuopslag te ontwikkelen. De 
reconversie van voormalige mijnbouwterreinen naar de opwekking van hernieuwbare energie 
kan bijdragen aan de energiezekerheid en economische waarde en banen scheppen voor 
gemeenschappen die voordien van de mijnbouw leefden. De ontwikkeling van dergelijke 
projecten is gebaat bij de beschikbaarheid van infrastructuur en ruim voldoende grond, en 
van opgeleid personeel.

Amendement 308
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

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

f) investeringen in de regeneratie, de 
decontaminatie, het milieuherstel, de 
revitalisatie, de toegankelijkheid en 
renovatie van voormalige 
steenkoolmijnen, elektriciteitscentrales en 
brownfieldterreinen en -installaties, 
bodemherstel en herbestemmingsprojecten, 
inclusief de bebossing van voormalige 
steenkoolmijnen;

Or. en

Amendement 309
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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, in 
verband met revitalisering, 
decontaminatie, toegankelijkheid en 
renovatie van voormalige steenkoolmijnen 
en andere mijnen en elektriciteitscentrales 
en brownfieldterreinen en -installaties, 
bodemherstel en herbestemmingsprojecten, 
inclusief de bebossing van voormalige 
steenkoolmijnen;

Or. en

Amendement 310
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

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

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten, met inbegrip 
van investeringen in gebieden die 
voordien van de mijnbouw leefden om 
hun aanpassing aan de 
klimaatverandering te vergroten;

Or. en

Amendement 311
Elena Kountoura

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten; deze 
investeringen moeten complementair zijn 
en in overeenstemming zijn met het 
beginsel dat de vervuiler betaalt;

Or. en

Amendement 312
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 313
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 314
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten, waarvoor alleen 
overheidsinstanties en kmo’s in 
aanmerking komen;

Or. pt

Amendement 315
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez 
Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

infrastructuur, regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;

Or. en


