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Amendement 316
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Vasile Blaga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) investeringen in milieuvriendelijke 
multimodale stedelijke mobiliteit en 
alternatieve brandstoffen voor vervoer, die 
de overgang naar emissieloze mobiliteit 
versnellen;

Or. en

Amendement 317
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
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) investeringen in op natuur 
gebaseerde projecten voor vermindering 
van en aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 318
Elena Kountoura

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) investeringen om de 
energiearmoede aan te pakken en 
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betaalbare hernieuwbare energie door 
lokale energiegemeenschappen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 319
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris 
Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 320
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 321
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 322
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) investeringen in de ecologische 
transformatie van sectoren die 
economisch relevant zijn voor de regio’s 
in transitie, zoals toerisme en landbouw;

Or. en

Amendement 323
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Josianne Cutajar, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia 
Toia
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) investeringen in projecten ter 
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bestrijding van energiearmoede en 
verbetering van de energie-efficiëntie in 
de zwaarst getroffen regio's;

Or. en

Amendement 324
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) investeringen in 
vervoersinfrastructuur die de 
economische ontwikkeling en het 
scheppen van werkgelegenheid 
bevorderen;

Or. en

Amendement 325
András Gyürk, Edina Tóth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

Or. en

Motivering

Kernenergie speelt – net als de hernieuwbare-energietechnologieën – een cruciale rol bij de 
decarbonisatie van de energiesector. Momenteel wordt 50 % van de vermindering van de 
uitstoot in de energiesector in de Europese Unie gerealiseerd door kernenergie. Op basis van 
het beginsel van technologische neutraliteit hebben we alle geschikte oplossingen die ons ter 
beschikking staan, nodig om een klimaatneutrale economie te bereiken.
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Amendement 326
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) investeringen in het koolstofvrij 
maken van het vervoer;

Or. en

Amendement 327
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
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

h) bij- en omscholing van 
werknemers, gericht op vaardigheden en 
kwalificaties die aansluiten op de transitie 
naar een duurzame en digitale economie, 
en een groene economie;

Or. en

Amendement 328
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

h) bijscholing, omscholing en 
opleiding en begeleiding bij het vinden 
van een nieuwe baan van werknemers en 
zelfstandigen van wie de activiteiten 
worden getroffen als gevolg van grote 
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structurele veranderingen;

Or. en

Amendement 329
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

h) bij- en omscholing van 
werknemers, met inbegrip van 
zelfstandigen, ongeacht het soort arbeid 
of de sector;

Or. en

Amendement 330
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

h) bij- en omscholing van werknemers 
en werkzoekenden met het oog op een 
groene economische sector;

Or. en

Amendement 331
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

h) bij- en omscholing van 
werknemers, hetgeen moet worden 
benaderd vanuit het gezichtspunt van 
genderevenwicht;

Or. en

Amendement 332
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij- en omscholing van 
werknemers;

h) ontwikkeling van nieuwe 
vaardigheden en bij- en omscholing van 
werknemers;

Or. en

Amendement 333
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, 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 h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) de ontwikkeling van de nodige 
sociale infrastructuur om toegang tot de 
arbeidsmarkt, sociale inclusie en actief 
gezond ouder worden te ondersteunen;

Or. en

Motivering

Investeringen met betrekking tot de arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding kunnen onmogelijk 
worden vormgegeven zonder passende infrastructuurMaatschappelijke infrastructuur voor 
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onderwijs, gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling spelen vanwege de hoge 
maatschappelijke kosten van transitie op regionaal niveau een belangrijke rol in gebieden die 
zich richten op rechtvaardige transitie.

Amendement 334
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) hulp voor werkzoekenden bij het 
zoeken van een baan en 
inkomensondersteuning voor werknemers 
die hun baan hebben verloren als gevolg 
van de transitie;

Or. en

Amendement 335
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 336
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Simona Bonafè

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

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

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

Or. en

Amendement 337
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden, met bijzondere aandacht 
voor vrouwen en werknemers in transitie. 
Er moeten mobiliteitssubsidies worden 
opgenomen voor werknemers die moeten 
verhuizen voor een nieuwe baan;

Or. en

Motivering

Door de transitie zullen er meer binnenlandse banen worden gecreëerd, maar deze nieuwe 
banen bevinden zich mogelijk in andere regio’s of vergen misschien andere vaardigheden. 
Het is van cruciaal belang fors te investeren in menselijk kapitaal, aan de hand van 
beleidsmaatregelen die de arbeidsmobiliteit van werknemers verbeteren zodat hoge 
werkloosheid in bepaalde, bijzonder zwaar getroffen regio’s wordt voorkomen.

Amendement 338
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden, inclusief inkomenssteun 
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voor werknemers in transitie en 
mobiliteitssubsidies voor werknemers die 
moeten verhuizen voor een nieuwe baan;

Or. en

Amendement 339
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
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden, met name vrouwen en 
kwetsbare groepen;

Or. en

Amendement 340
Dan Nica, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) actieve inclusie van werkzoekenden 
en ondersteuning bij vervroegde 
uittreding;

Or. en

Amendement 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

j) actieve inclusie van 
werkzoekenden;

j) opleiding en actieve inclusie van 
werkzoekenden;

Or. en

Amendement 342
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 k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 343
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 2 bedoelde activiteiten 
bevorderen de oprichting van nieuwe 
ondernemingen, de modernisering van 
oude structuren en de omscholing van 
werknemers teneinde ervoor te zorgen dat 
de werkgelegenheid niet structureel wordt 
getroffen in regio's waar de industriële en 
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productieprofielen volledig aan 
hervorming toe zijn.

Or. pt

Amendement 344
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten die worden genoemd in de 
punten a) tot en met g) komen uitsluitend 
in aanmerking als zij worden beschouwd 
als ecologisch duurzaam in 
overeenstemming met artikel [...] van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake duurzame taxonomie].

Or. en

Amendement 345
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU en overeenkomstig de EU-
regels inzake staatssteun zoals uiteengezet 
in de artikelen 107 en 108 VWEU, steun 
verlenen voor productieve investeringen in 
andere ondernemingen dan kmo’s, op 
voorwaarde dat dergelijke investeringen 
voldoen aan de criteria die zijn 
opgenomen in de [artikelen] van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
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komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

inzake duurzame taxonomie] en op 
voorwaarde dat dergelijke ondernemingen 
een duidelijk bindend plan publiceren 
overeenkomstig de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2040 of 
daarvoor, alsook overige relevante 
informatie op basis van de door de 
Commissie te ontwikkelen sjablonen. 
Dergelijke investeringen moeten ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de 
Commissie als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h) en i), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Or. en

Amendement 346
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie, indien ze bijdragen tot de 
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transitie. transitie naar een klimaatneutrale 
economie en niet leiden tot een 
verplaatsing, zoals verplicht op grond van 
artikel 60 van Verordening (EU) …/… 
[nieuwe GB-verordening], en voor 
industriële activiteiten die vallen onder 
het ETS, indien zij niet bijdragen aan 
verbetering van de winsten die wordt 
gegenereerd uit de handel van 
emissierechten.

Or. en

Amendement 347
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 
goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie en voor industriële activiteiten die 
vallen onder het ETS, indien zij niet 
bijdragen aan verbetering van de winsten 
die wordt gegenereerd uit de handel van 
emissierechten.

Or. en
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Amendement 348
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daarnaast kan het JTF in de respectieve 
gebieden steun verlenen voor productieve 
investeringen in andere ondernemingen 
dan kmo’s, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen zijn opgenomen in het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie, zoals nodig voor de 
energietransitie, op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie.

Or. en

Amendement 349
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 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast kan het JTF in gebieden die zijn 
aangewezen als steungebieden in de zin 
van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van 
het VWEU, steun verlenen voor 
productieve investeringen in andere 
ondernemingen dan kmo’s, op voorwaarde 
dat dergelijke investeringen zijn 

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

goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie en als ze niet leiden tot een 
verplaatsing zoals verplicht op grond van 
artikel 60 van Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening].

Or. en

Amendement 350
Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 351
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 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daarnaast kan het JTF in de gebieden zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 1, steun 
verlenen voor productieve investeringen in 
andere ondernemingen dan kmo’s, op 
voorwaarde dat dergelijke investeringen 
zijn goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder h), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Or. en

Amendement 352
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het JTF kan ook steun verlenen voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vermelde 
activiteiten, op voorwaarde dat dergelijke 
investeringen voldoen aan de criteria die 
zijn opgenomen in de [artikelen] van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake duurzame taxonomie] en op 
voorwaarde dat dergelijke ondernemingen 
een duidelijk bindend plan publiceren 
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noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

overeenkomstig de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2040 of 
daarvoor, alsook overige relevante 
informatie op basis van de door de 
Commissie te ontwikkelen sjablonen. 
Dergelijke investeringen moeten ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de 
Commissie als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie op basis van de krachtens 
artikel 7, lid 2, onder i), vereiste 
informatie. Dergelijke investeringen 
komen alleen in aanmerking als ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

Or. en

Amendement 353
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
Artikel 4 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 354
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 355
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
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met het oog op de ontwikkeling van 
sjablonen ter specificatie van de inhoud 
en presentatie van informatie die 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, moet 
worden verstrekt.

Or. en

Amendement 356
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Uitsluiting van het toepassingsgebied van 

de steun
Het JTF verleent geen steun aan:
a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;
b) de productie, de verwerking en de 
afzet van tabak en tabaksproducten;
c) ondernemingen in moeilijkheden, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/201416;
d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, 
de opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen;
e) investeringen in 
breedbandinfrastructuur in gebieden met 
ten minste twee breedbandnetwerken van 
een gelijkwaardige categorie.
__________________
16 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, 
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blz. 1).

Or. en

Amendement 357
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, 
Izaskun Bilbao Barandica

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

Schrappen

Or. en

Amendement 358
András Gyürk, Edina Tóth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

Schrappen

Or. en

Motivering

Kernenergie speelt – net als de hernieuwbare-energietechnologieën – een cruciale rol bij de 
decarbonisatie van de energiesector. Momenteel wordt 50 % van de vermindering van de 
uitstoot in de energiesector in de Europese Unie gerealiseerd door kernenergie. Op basis van 
het beginsel van technologische neutraliteit hebben we alle geschikte oplossingen die ons ter 
beschikking staan, nodig om een klimaatneutrale economie te bereiken. Om die reden moet 
steun voor kernenergie niet worden uitgesloten.

Amendement 359
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
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Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

Schrappen

Or. en

Amendement 360
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

a) de ontmanteling, het onderhoud of 
de bouw van kerncentrales, alsook het 
beheer of de opslag van kernafval;

Or. en

Amendement 361
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna 
Virkkunen, Eva Maydell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;

a) de ontmanteling van kerncentrales;

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. Artikel 106 bis, lid 3, van het 
Euratom-Verdrag maakt duidelijk dat het Euratom-Verdrag dezelfde juridische status heeft 
als het VEU en het VWEU voor wat betreft de primaire wetgeving van de Unie.

Amendement 362
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) investeringen die de ontwikkeling 
en inzet van koolstofarme alternatieven 
belemmeren of die resulteren in 
activiteiten die naderhand afhankelijk zijn 
van subsidies om op een stabiele en 
duurzame manier te kunnen worden 
verricht;

Or. en

Amendement 363
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) activiteiten of investeringen die 
onverenigbaar zijn met de EU-taxonomie 
voor duurzame financiering;

Or. en

Amendement 364
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 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 365
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) investeringen die niet leiden tot 
werkgelegenheid op basis van fatsoenlijke 
overeenkomsten en collectieve 
arbeidsonderhandelingen gericht op een 
goed evenwicht tussen werk en privéleven;

Or. pt

Amendement 366
Dan Nica, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina 
Penkova

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

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

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen, met uitzondering van 
investeringen gericht op het 
overschakelen van kolengestookte 
centrales naar kleine flexibele 
gascentrales;

Or. en

Motivering

In sommige geselecteerde JTF-gebieden zijn kolengestookte energiecentrales de belangrijkste 
werkgevers en energieproducenten. Om te zorgen dat parallel met de vermindering van de 
broeikasgassen de hoeveelheid banen behouden blijft, en om tegelijkertijd te zorgen voor de 
nodige GW's aan energieproductie indien er geen hernieuwbare energie beschikbaar is, is het 
cruciaal dat de transitie van kolengestookte energiecentrales naar gascentrales in 
aanmerking komt op grond van het JTF. Dit betreft een noodzakelijke tussenstap op weg naar 
klimaatneutraliteit, waarbij rekening wordt gehouden met geografische beperkingen en 
systeemprestaties, en zorgt voor een zeker evenwicht met het EFRO, dat alleen investeringen 
met betrekking tot op gas gebaseerde verwarmingssystemen ondersteunt.

Amendement 367
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 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van vaste fossiele 
brandstoffen, uitgezonderd diegene die 
worden gebruikt als onderdeel van 
projecten met betrekking tot schone kolen 
en waterstoftechnologieën;

Or. en
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Amendement 368
Elena Kountoura

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen, met uitzondering van 
investeringen in 
stadsverwarmingssystemen van 
kolenregio's in transitie;

Or. en

Amendement 369
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) investeringen met betrekking tot de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of de verbranding van fossiele 
brandstoffen, met inbegrip van de 
ontmanteling van installaties of 
vermindering van hun capaciteit;

Or. en

Amendement 370
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

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

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

Or. en

Motivering

Investeringen in fossiele brandstoffen staan haaks op een rechtvaardige transitie, aangezien 
de algehele kosten van een transitie stijgen doordat ze investeringen tegenhouden op grond 
waarvan regio's een stap vooruit zouden kunnen maken op weg naar klimaatneutraliteit. Ook 
zou het de verankering van de infrastructuur van fossiele brandstoffen versterken en het is 
onlogisch in het licht van de doelstelling van het transitiefonds om de transitie van fossiele 
brandstoffen naar klimaatneutraliteit te bevorderen. Het is cruciaal dat een dergelijke 
uitsluiting aardgas omvat, aangezien dit niet langer kan worden beschouwd als een 
overgangsbrandstof wanneer de tijd om de investeringskosten terug te winnen in ogenschouw 
wordt genomen en rekening wordt gehouden met de emissie gedurende de levensduur 
(inclusief gelekt methaan).

Amendement 371
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 372
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 373
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 374
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in 
breedbandinfrastructuur in gebieden met 
ten minste twee breedbandnetwerken van 
een gelijkwaardige categorie.

e) productieve investeringen in 
andere ondernemingen dan kmo's, die de 
overdracht van banen, kapitaal en 
productieprocessen van de ene lidstaat 
naar de andere impliceren.

Or. en
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Motivering

Het JTF moet niet leiden tot de verplaatsing van economische activiteiten.

Amendement 375
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) activiteiten of investeringen die 
leiden tot de verankering van activa die in 
het licht van hun levensduur schadelijk 
zijn voor de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie.

Or. en

Amendement 376
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) investeringen in faciliteiten voor 
de behandeling van restafval;

Or. en

Amendement 377
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) investeringen met betrekking tot de 
defensie- of wapenindustrie.

Or. en

Amendement 378
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) activiteiten tijdens de duur van het 
programma met betrekking tot de 
planning van nieuwe winning van fossiele 
brandstoffen of de productie van turf, 
waaronder de heropening van tijdelijk 
ontmantelde winningsinstallaties in de 
regio van NUTS-niveau 2 waaronder het 
grondgebied valt.

Or. en

Amendement 379
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Nils 
Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) productieve investeringen in 
andere ondernemingen dan kmo’s die 
ertoe leiden dat banen, kapitaal en 
productieprocessen van de ene naar de 
andere lidstaten worden verplaatst.

Or. en
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Amendement 380
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) investeringen die zouden 
leiden tot niet-duurzaam gebruik van 
biomassa uit alle bronnen.

Or. en

Amendement 381
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 5, onder d), en na 
goedkeuring van de Commissie, worden 
investeringen in verband met de 
productie, verwerking, distributie, opslag 
of verbranding van aardgas ondersteund 
uit het JTF indien aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:
– de investeringen hebben betrekking op 
het retrofitten en/of vervangen van 
bestaande koolstofintensievere 
infrastructuur;
– de ondersteunde infrastructuur is 
synergetisch met de opwekkingscapaciteit 
van hernieuwbare energie en andere 
koolstofneutrale energievormen.
Deze afwijking wordt uitsluitend gebruikt 
en toegestaan voor de doelstellingen van 
de transitieperiode tot 2050.

Or. en
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Amendement 382
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma. 
De Commissie keurt een programma 
alleen goed wanneer de vaststelling van 
de zwaarst door het transitieproces 
getroffen gebieden in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie naar behoren is gemotiveerd en 
het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie consistent is met 
het nationale energie- en klimaatplan en 
de langetermijnstrategie alsook het 
landenverslag in het kader van het 
Europees Semester van de betreffende 
lidstaat.

Or. en

Amendement 383
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

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

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

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

Or. en

Amendement 384
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt
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Amendement 385
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 386
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig haar streven om te 
zorgen voor verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit in de Unie als geheel, 
keurt de Commissie een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat. Daarnaast stippelt de Commissie 
zo snel mogelijk een duidelijke route uit 
voor de uitfasering van fossiele 



AM\1205745NL.docx 37/114 PE652.410v01-00

NL

brandstoffen, met inbegrip van waar 
nodig een datum vóór 2030 voor de 
uitfasering van kolen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de rol van de Commissie als instelling die optreedt in de 
belangen van de Unie als geheel, kracht bij te zetten. De Commissie moet zich bij haar besluit 
over de JTF-programma's laten leiden door de strategische langetermijnbelangen van de 
Unie om van Europa een klimaatneutraal continent te maken. Pogingen om de rol van de 
Commissie te verzwakken, ondermijnen de verwezenlijking van dit strategische doel.

Amendement 387
Elena Kountoura

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat. De Commissie stelt een beperking 
van 50 % van hun nationale toewijzing in 
voor lidstaten die zich nog niet hebben 
verplicht tot het realiseren van een 
nationale doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit tegen 2050, waarbij de 
resterende 50 % ter beschikking van deze 
lidstaten wordt gesteld zodra genoemde 
doelstelling is goedgekeurd.

Or. en

Amendement 388
Beata Szydło
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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 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma goed 
wanneer de vaststelling van de zwaarst 
door het transitieproces getroffen gebieden 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie naar behoren is 
gemotiveerd en het betrokken territoriale 
plan voor een rechtvaardige transitie 
compatibel is met het nationale energie- en 
klimaatplan van de betreffende lidstaat. In 
het geval dat de Commissie niet akkoord 
gaat met het voorstel van de lidstaat, zal 
zij haar besluit om geen goedkeuring te 
geven naar behoren motiveren.

Or. en

Amendement 389
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
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan en de 
langetermijnstrategie van de betreffende 
lidstaat en met de EU-klimaatwet 
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[2020/...].

Or. en

Amendement 390
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 391
András Gyürk, Edina Tóth

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De voorwaardelijke toegang tot toewijzing van middelen uit het JTF, met name door 
beperking van het gebruik van de middelen uit het EFRO en het ESF+, ondermijnt de 
doelstelling als instrument om de uitdaging van de energietransitie op een rechtvaardige 
manier te faciliteren.

Amendement 392
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De programma’s of prioriteiten van 
het JTF worden gefinancierd door de JTF-
middelen die bestaan uit de volledige of 
gedeeltelijke JTF-toewijzing voor de 
lidstaten en de overeenkomstig artikel [21, 
lid 1,] van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen.

Or. en

Amendement 393
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

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

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

Or. en

Motivering

Hierdoor kunnen we voorkomen dat van cohesiesteun afhankelijk regio's die niet worden 
getroffen door de uitdaging van het koolstofvrij maken van hun economie, worden gedwongen 
uit hun budget bij te dragen aan mogelijk meer ontwikkelde regio's die wel een 
ontkolingsproces ondergaan. Een dergelijke tegenspraak met het doel van het Cohesiefonds 
om minder ontwikkelde regio's te ondersteunen, gericht op vermindering van de regionale 
ongelijkheden, zou niet moeten worden gecreëerd.

Amendement 394
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 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

het EFRO en het ESF+ die een lidstaat 
besluit over te dragen naar de JTF-
prioriteit, bedraagt niet meer dan driemaal 
het bedrag aan steun dat is ontvangen uit 
het JTF.

Or. en

Amendement 395
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 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In aanmerking komende projecten 
die worden gefinancierd uit hoofde van 
het JTF en die bijdragen aan de 
specifieke doelstelling die is opgenomen 
in artikel 2, kunnen 10 procentpunten 
meer financiering ontvangen dan de 
medefinancieringspercentages die gelden 
voor de regio waar het gebied of de 
gebieden die is of zijn geïdentificeerd in 
de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie, zijn gelegen.

Or. en

Amendement 396
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 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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.

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

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

Or. en

Amendement 397
Patrizia Toia, Dan Nica

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 398
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Miapetra Kumpula-Natri, Andris Ameriks, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 399
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
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Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en



AM\1205745NL.docx 47/114 PE652.410v01-00

NL

Amendement 400
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 401
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 402
Sandra Pereira

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

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

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

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

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

Or. pt

Amendement 403
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 404
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 

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

Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van vaste fossiele brandstoffen en 
de transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. en

Amendement 405
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 

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

gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het banenverlies bij de 
productie en het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. en

Amendement 406
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 407
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale, ecologisch duurzame, 
volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte en circulaire economie 
tegen 2040 of daarvoor, en een tijdschema 
voor belangrijke stappen in het 
transitieproces, met inbegrip van een 
tijdschema met mijlpalen gericht op het 
uitfaseren van kolengestookte 
energiecentrales tegen 2030 indien 
gebruikgemaakt wordt van kolen, en een 
duidelijke datum voor de uitfasering van 
alle fossiele brandstoffen overeenkomstig 
de meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”);

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 directe ambitie is de 
uitfasering van kolen tegen 2030.

Amendement 408
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal en regionaal 
niveau naar de verwezenlijking van de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030, zoals 
verwoord in de Europese 
klimaatwetgeving, en naar een 
klimaatneutrale economie in 2050, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
die consistent zijn met de meest recente 
versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”), en het verslag in 
het kader van het Europees Semester;

Or. en

Amendement 409
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Fredrick 
Federley

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 

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

een klimaatneutrale economie in 2050, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
uitfasering van fossiele brandstoffen en 
overige belangrijke stappen in het 
transitieproces die consistent zijn met de 
meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”) en met 
de EU-klimaatwet [2020/...];

Or. en

Amendement 410
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 411
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, met 
inbegrip van een tijdschema voor 

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

zijn ondernomen en een tijdschema voor 
belangrijke volgende stappen in het 
transitieproces die consistent zijn met de 
meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”);

Or. en

Amendement 412
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie in 2050, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
die consistent zijn met de meest recente 
versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”) en de 
langetermijnstrategie;

Or. en

Amendement 413
Elena Kountoura

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een gedetailleerde beschrijving van 
het transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie in uiterlijk 
2050, met inbegrip van een tijdschema 
voor belangrijke stappen in het 
transitieproces die consistent zijn met de 
meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”);
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Or. en

Amendement 414
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 415
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 416
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die aanvullende steun 
nodig hebben om het onder a) bedoelde 
transitieproces te verwezenlijken en die 
door het JTF moeten worden ondersteund 
overeenkomstig lid 1;

Or. en

Amendement 417
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een beoordeling van overige 
verslechterende factoren waarmee 
rekening moet worden gehouden bij de 
identificatie van de zwaarst getroffen 
gebieden, zoals het 
werkloosheidspercentage, de 
ontvolkingstrends en eerdere reconversie- 
en transitie-inspanningen;

Or. en

Amendement 418
Patrizia Toia, Dan Nica

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

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

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
– waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, het aantal 
verstoorde ondernemingen en het 
verwachte verlies aan opbrengsten, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten of 
activiteiten waarvan de industriële 
eindproducten op termijn onverenigbaar 
zijn met de doelstelling van 
koolstofneutraliteit, in die gebieden;

Or. en

Amendement 419
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Fredrick 
Federley

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
op EU-niveau in 2050 – waarbij het 
potentiële aantal getroffen banen en 
banenverlies, het aantal verstoorde 
ondernemingen, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
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gebieden; broeikasgasintensieve activiteiten en 
industriële activiteiten met producten die 
worden getroffen door de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de EU, in die 
gebieden;

Or. en

Amendement 420
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
– waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies (zowel verwacht als 
historisch), de ontwikkelingsbehoeften en 
de tegen 2030 te verwezenlijken 
doelstellingen exact worden vastgesteld 
met betrekking tot de transformatie of de 
stopzetting van broeikasgasintensieve 
activiteiten in die gebieden; de opname 
van gebieden onder de typeringen die 
vallen onder artikel 174 VWEU;

Or. en

Amendement 421
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 

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

aanvullende steun voor de transitie nodig 
hebben – met inbegrip van de sociale, 
economische, milieu- en 
gendergerelateerde effecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale, volledig 
op hernieuwbare energie gebaseerde, 
uiterst hulpbronnen- en energie-
efficiënte, circulaire economie – waarbij 
het potentiële aantal getroffen banen en 
banenverlies, de ontwikkelingsbehoeften 
en de tegen 2030 te verwezenlijken 
doelstellingen worden vastgesteld met 
betrekking tot de transformatie of de 
stopzetting van broeikasgasintensieve 
activiteiten in die gebieden;

Or. en

Amendement 422
Robert Hajšel, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
economische, energiezekerheids- en 
milieueffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale economie – waarbij het 
potentiële aantal getroffen werknemers, 
banen en banenverlies, de potentiële 
gevolgen voor de staatsinkomsten op 
NUTS2- en NUTS3-niveau, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

Or. en
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Amendement 423
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 424
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 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

betrekking tot de transformatie of de 
stopzetting van broeikasgasintensieve 
activiteiten in die gebieden;

Or. en

Amendement 425
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een beoordeling van het 
banenscheppend potentieel van de inzet 
van technologieën voor hernieuwbare 
energie in de vastgestelde gebieden;

Or. en

Amendement 426
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 427
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 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 428
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
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) een beschrijving van de bijdrage die 
de JTF-steun naar verwachting zal leveren 
tot het aanpakken van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
in 2050;

Or. en

Amendement 429
Sandra Pereira

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

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

e) een beoordeling van de samenhang 
ervan met andere nationale, regionale of 
territoriale strategieën en plannen, met 
inbegrip van strategieën gericht op 
economische en industriële vernieuwing 
ten behoeve van de instandhouding van 
de productiecapaciteit en het handhaven 
of verbeteren van de 
werkgelegenheidsniveaus;

Or. pt

Amendement 430
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 431
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 

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

de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties, met inbegrip 
van de mogelijkheid van evaluatie door 
ook niet-overheidsorganen en -
instellingen;

Or. en

Amendement 432
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, 
Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties, zowel op 
nationaal als regionaal niveau;

Or. en

Amendement 433
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 434
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
Artikel 7 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) een beschrijving van het soort en de 
tijdslijn van de voorgenomen concrete 
acties en de verwachte bijdrage ervan om 
het economische, sociale en milieueffect 
van de transitie te verzachten op lokaal, 
regionaal en (waar van toepassing) 
nationaal niveau;

Or. en

Amendement 435
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 436
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie



PE652.410v01-00 68/114 AM\1205745NL.docx

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve en duurzame investeringen 
aan andere ondernemingen dan kmo’s, een 
indicatieve lijst van dergelijke concrete 
acties en ondernemingen en een motivering 
van de noodzaak van dergelijke steun op 
basis van een kloofanalyse waaruit blijkt 
dat het verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen; 
wanneer deze steun wordt geboden aan 
industriële activiteiten die reeds onder het 
emissiehandelssysteem vallen, een 
motivering dat dergelijke steun niet 
bijdraagt aan een toename van de winst 
die reeds uit het ETS wordt gegenereerd;

Or. en

Amendement 437
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 438
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 439
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 

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

ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie en 
leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van de broeikasgasemissies die aanzienlijk 
verder gaat dan de betreffende benchmarks 
voor kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen op korte, middellange en 
lange termijn;

Or. en

Amendement 440
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een volledige lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot de transitie 
naar een op EU-niveau klimaatneutrale 
economie in 2050 en leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies die aanzienlijk verder 
gaat dan de betreffende benchmarks voor 
kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG, en noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van een aanzienlijk 
aantal banen;

Or. en

Amendement 441
Beata Szydło
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namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 442
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen in vervoersinfrastructuur, 
een lijst van de betrokken concrete acties 
en de effectbeoordeling met vermelding 
van het niveau van de aangetrokken 
investeringen en de banen die naar 
verwachting zullen worden gecreëerd als 
gevolg van de aangelegde infrastructuur;

Or. en
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Amendement 443
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) wanneer, gedurende een 
overgangsperiode, steun wordt verleend 
voor de toepassing van technologieën die 
minder broeikasgasemissies produceren, 
een analyse die het voordeel van de 
behouden banen ten opzichte van de 
emissievermindering aantoont;

Or. en

Amendement 444
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 445
Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana 
Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 446
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie sluiten alle 
investeringen in infrastructuur voor 
fossiele brandstoffen en kernenergie uit.

Or. en

Motivering

Investeringen in fossiele brandstoffen staan haaks op een rechtvaardige transitie, aangezien 
de algehele kosten van een transitie stijgen doordat ze investeringen tegenhouden op grond 
waarvan regio's een stap vooruit zouden kunnen maken op weg naar klimaatneutraliteit. Ook 
zou het de verankering van de infrastructuur van fossiele brandstoffen versterken en het is 
onlogisch in het licht van de doelstelling van het transitiefonds om de transitie van fossiele 
brandstoffen naar klimaatneutraliteit te bevorderen. Het is cruciaal dat een dergelijke 
uitsluiting aardgas omvat, aangezien dit niet langer kan worden beschouwd als een 
overgangsbrandstof wanneer de tijd om de investeringskosten terug te winnen in ogenschouw 
wordt genomen en rekening wordt gehouden met de emissie gedurende de levensduur 
(inclusief gelekt methaan).

Amendement 447
Henrike Hahn
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij het opstellen, uitwerken en 
uitvoeren van territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie worden alle 
betreffende belanghebbenden, 
economische en sociale partners, 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, 
deskundigen, opleidings- en 
onderzoeksinstellingen, werkgevers, 
groepen van werknemers en 
gemeenschapsorganisaties betrokken 
overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

Or. en

Amendement 448
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 449
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners, 
met inbegrip van lokale nationale 
autoriteiten, sociale partners en 
belanghebbenden en getroffen gebieden, 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

Or. en

Amendement 450
Pietro Fiocchi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 451
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn waar mogelijk consistent met 
de in artikel [23] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] bedoelde 
territoriale strategieën, de betreffende 
strategieën voor slimme specialisatie, de 
nationale energie- en klimaatplannen, de 
Europese pijler van sociale rechten en 
overige relevante strategieën en 
programma's, onder andere inzake 
schone lucht, schoon staal, 
energiearmoede en energieproducerende 
consumenten.

Or. en

Amendement 452
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie zijn consistent met de in 
artikel [23] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] bedoelde territoriale 
strategieën, de klimaatdoelstellingen voor 
2030 en de doelstellingen voor 
koolstofneutraliteit tegen 2050 zoals 
uiteengezet in artikel 2 van de Europese 
klimaatwet, de betreffende strategieën voor 
slimme specialisatie, de nationale energie- 
en klimaatplannen en de Europese pijler 
van sociale rechten.

Or. en
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Motivering

Omdat de JTF wordt opgezet in het kader van verwezenlijking van klimaatneutraliteit, legt dit 
amendement een verband tussen deze verordening en de klimaatwet (de verordening waarin 
de doelstelling van klimaatneutraliteit is verankerd in EU-wetgeving).

Amendement 453
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 454
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 455
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 456
András Gyürk, Edina Tóth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

De Europese pijler van sociale rechten heeft geen juridisch bindend karakter voor de 
lidstaten.

Amendement 457
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 458
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie, de notulen van de 
vergaderingen en de besluiten inzake de 
selectie van projecten en concrete acties 
zullen toegankelijk worden gemaakt voor 
het publiek. De territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie worden 
opgesteld en uitgewerkt na een openbare 
raadpleging.
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Or. en

Amendement 459
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
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie zijn openbaar 
toegankelijk.

Or. en

Amendement 460
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 461
András Gyürk, Edina Tóth
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Volgens het voorstel moeten de outputindicatoren worden vastgesteld met mijlpalen voor 
2024 en 2029. Als een van de mijlpalen niet voor minstens 65 % bereikt is, wordt de steun uit 
het JTF verminderd. De vraag is of er in 2024 al meetbare resultaten zullen zijn.

Amendement 462
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
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 463
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 464
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op basis van het eindverslag over de 
prestaties van het programma kan de 
Commissie financiële correcties toepassen 
overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].
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Or. en

Amendement 465
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een beschrijving van de governance 
Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 65 % van het streefcijfer is 
gehaald, kan zij financiële correcties 
toepassen overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit in verhouding tot 
de resultaten te verminderen. Financiële 
correctie moeten betrekking hebben op 
tekortkomingen met betrekking tot de 
programmamaatregelen (niet 
tekortkomingen die voortvloeien uit 
externe factoren).

Or. en

Amendement 466
Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 

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

minder dan 65 % van het streefcijfer is 
gehaald, past zij financiële correcties toe 
overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit in verhouding tot 
de resultaten te verminderen.

Or. en

Amendement 467
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, 
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 468
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Resultaatindicatoren zijn niet alleen afhankelijk van de maatregelen, maar ook van overige 
factoren. Alle verwijzingen naar “resultaatindicatoren” in bijlage III moeten worden 
verwijderd in overeenstemming met dit amendement.

Amendement 469
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 470
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

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

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

Or. en

Amendement 471
Paolo Borchia
namens de ID-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 472
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
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen en verricht zij 
een raadpleging onder belanghebbenden 
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Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.

overeenkomstig de beginselen die zijn 
neergelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven.

Or. en

Amendement 473
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Artikel 6 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven luidt als volgt: “De 
voorbereiding en de opstelling van gedelegeerde handelingen kan ook de raadpleging van 
belanghebbenden inhouden.” In dit geval is het, mede gelet op het aanzienlijke sociaal-
economische en milieueffect van de groene transitie, van belang te specificeren dat overleg 
met relevante belanghebbenden een noodzaak is.

Amendement 474
András Gyürk, Edina Tóth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

middelen vastgesteld volgens de 
hiernavolgende stappen:

Een bedrag van 6,5 miljard EUR uit de 
middelen van het JTF wordt onder de 
lidstaten als volgt verdeeld:

Or. en

Motivering

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

Amendement 475
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het aandeel van elke lidstaat wordt 
berekend als de gewogen som van de 
aandelen, bepaald op grond van de 
volgende criteria, die worden gewogen 
zoals vermeld:

a) het aandeel van elke lidstaat wordt 
berekend als de gewogen som van de 
aandelen, bepaald op grond van de 
volgende criteria, berekend als gemiddelde 
voor de periode 2015-2017, die worden 
gewogen zoals vermeld:

Or. en

Amendement 476
Sira Rego, Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de 

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

koolstofintensiteit, als bepaald door de 
verhouding tussen de broeikasgasemissies 
van industriële installaties zoals 
gerapporteerd door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EG) nr. 166/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad1, en de bruto 
toegevoegde waarde van de industrie, met 
een factor van twee het gemiddelde van de 
EU‑27 overschrijdt.

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

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

Or. en

Amendement 477
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) de broeikasgasemissies afkomstig 
van industriële installaties, vervoer, 
gebouwen, veranderingen in landgebruik 
en andere relevant geachte bronnen in 
regio's van NUTS-niveau 2 en niveau 3 
waar de koolstofintensiteit, als bepaald 
door de verhouding tussen de 
broeikasgasemissies uit bovengenoemde 
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Europees Parlement en de Raad1, en de 
bruto toegevoegde waarde van de 
industrie, met een factor van twee het 
gemiddelde van de EU-27 overschrijdt. 
Indien dat niveau in geen van de regio’s 
van NUTS-niveau 2 in een bepaalde 
lidstaat wordt overschreden, wordt 
rekening gehouden met de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 49 %),

bronnen zoals gerapporteerd door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1, en het 
bbp van de betreffende regio, met een 
factor van twee het gemiddelde van de EU-
27 overschrijdt. Indien dat niveau in geen 
van de regio's van NUTS-niveau 2 en 
NUTS-niveau 3 in een bepaalde lidstaat 
wordt overschreden, wordt rekening 
gehouden met de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in de regio van 
NUTS-niveau 2 en NUTS-niveau 3 met de 
hoogste koolstofintensiteit (weging van 
39 %),

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

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

Or. pt

Amendement 478
Sira Rego, Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

toegevoegde waarde van de industrie, met 
een factor van twee het gemiddelde van de 
EU‑27 overschrijdt. Indien dat niveau in 
geen van de regio’s van NUTS-niveau 2 in 
een bepaalde lidstaat wordt overschreden, 
wordt rekening gehouden met de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 49 %),

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

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

Or. en

Amendement 479
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

overschreden, wordt rekening gehouden 
met de broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 35 %),

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

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

Or. en

Amendement 480
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 27 %),

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

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

Or. en

Amendement 481
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool of in andere 
sectoren waar een omschakeling 
plaatsvindt (weging van 25 %),

Or. pt

Amendement 482
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool, bruinkool en olieschalie 
(weging van 50 %),

Or. en
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Amendement 483
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 484
Sira Rego, Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool (weging van 15 %),

Or. en

Amendement 485
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 486
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) ambitieuze uitfasering van 
bruinkool- en steenkoolwinning vóór 
2030 die in verhouding staat tot het aantal 
resterende mijnen en energiecentrales 
(weging van 10%),

Or. en

Motivering

Lidstaten met ambitieuze plannen voor de uitfasering van fossiele brandstoffen moeten 
worden beloond teneinde deze ambitie te stimuleren en het JTF zo effectief mogelijk te 
bevorderen.

Amendement 487
Sira Rego, Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) werkgelegenheid in de winning 
van steenkool en bruinkool in een 
referentiejaar (2010-2012) (10 %),

Or. en

Amendement 488
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt a – punt iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) werkloosheid in de industrie in de 
regio's van NUTS-niveau 2 en NUTS-
niveau 3 die voor de toepassing van punt i) 
in aanmerking worden genomen (weging 
van 25 %),

Or. pt

Amendement 489
Sira Rego, Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) werkgelegenheid in de industrie in 
de regio’s van NUTS-niveau 2 die voor de 
toepassing van punt i) in aanmerking 
worden genomen (weging van 15 %),

Or. en

Amendement 490
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 491
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) werkgelegenheid in de industrie in 
de regio’s van NUTS-niveau 2 die voor de 
toepassing van punt i) in aanmerking 
worden genomen (weging van 20 %),

Or. en

Amendement 492
Sandra Pereira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) het aandeel regio's van NUTS-
niveau 2 dat als minder ontwikkeld wordt 
beschouwd in het kader van het 
cohesiebeleid (weging van 10 %),

Or. pt

Amendement 493
Sira Rego, Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) werkloosheidspercentage op 
NUTS-niveau 3, afgezet tegen het 
gemiddelde werkloosheidspercentage in 
de lidstaat (5 %),

Or. en
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Amendement 494
Sira Rego, Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt a – punt iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) opname van regio’s van NUTS-
niveau 3 in de categorieën van artikel 174 
VWE (regio’s die kampen met ernstige en 
aanhoudende nadelen in verband met 
natuurlijke gesteldheid en 
bevolkingsopbouw, zoals de meest 
noordelijke regio’s met een lage 
bevolkingsdichtheid en eilanden, 
grensoverschrijdende en bergachtige 
regio’s) (5 %),

Or. en

Amendement 495
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Adam Jarubas, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) productie van turf (weging van 
0,95 %),

iv) productie van turf (weging van 
1 %),

Or. en

Amendement 496
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt a – punt v
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) productie van olieschalie (weging 
van 0,05 %);

Schrappen

Or. en

Amendement 497
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) het percentage waarmee de 
lidstaten hun broeikasgasemissies zullen 
beperken, zoals vastgesteld in de 
respectieve nationale energie- en 
klimaatplannen voor 2030 (weging van 
14 %);

Or. en

Amendement 498
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Amendement 499
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 2 miljard 
EUR ontvangt. De bedragen boven 
2 miljard EUR per lidstaat worden in 
verhouding met de aan alle andere lidstaten 
toegewezen bedragen herverdeeld. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
dienovereenkomstig herberekend, rekening 
houdend met de prestaties ten aanzien van 
de doelstellingen voor energie-efficiëntie 
en hernieuwbare-energiebronnen voor 
2020, zoals respectievelijk genoemd in 
artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2012/27/EU 
en in bijlage I van Richtlijn 2009/28/EG;

Or. en

Amendement 500
Patrizia Toia, Simona Bonafè

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 2 miljard 

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

EUR ontvangt. De bedragen boven 
2 miljard EUR per lidstaat worden over de 
aan alle andere lidstaten toegewezen 
bedragen herverdeeld. Het aandeel van de 
lidstaten wordt dienovereenkomstig 
herberekend, rekening houdend met de 
prestaties ten aanzien van de 
doelstellingen voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare-energiebronnen voor 2020, 
zoals respectievelijk genoemd in artikel 1, 
lid 1, van Richtlijn 2012/27/EU en in 
bijlage I van Richtlijn 2009/28/EG;

Or. en

Amendement 501
Pernille Weiss, Tomas Tobé

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) Om te zorgen voor een gelijk 
speelveld in de EU op basis waarvan het 
JTF kan bijdragen aan de transitie in alle 
EU-lidstaten, worden de uit de toepassing 
van punt a) voortvloeiende toegewezen 
bedragen zodanig aangepast dat geen 
enkele afzonderlijke lidstaat een bedrag 
van meer dan 2 miljard EUR ontvangt. De 
bedragen boven 2 miljard EUR per lidstaat 
worden in verhouding met de aan alle 
andere lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Amendement 502
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer 27 % van het 
totale fonds ontvangt. De bedragen boven 
27 % van het totale fonds per lidstaat 
worden in verhouding met de aan alle 
andere lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Amendement 503
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer 27 % van het 
totale fonds ontvangt. De bedragen boven 
27 % van het totale fonds per lidstaat 
worden in verhouding met de aan alle 
andere lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Amendement 504
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 505
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 506
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt d – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de uit de toepassing van punt c) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat het definitief 
toegewezen bedrag uit het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) leidt tot een 
steunintensiteit per hoofd van de bevolking 
(berekend op grond van de gehele 
bevolking van de lidstaat) van ten minste 
6 EUR over de volledige periode.

d) de uit de toepassing van punt c) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat het definitief 
toegewezen bedrag uit het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) leidt tot een 
steunintensiteit per werkloze (berekend op 
grond van de werkloze bevolking van de 
lidstaat) van ten minste 0,15 EUR over de 
volledige periode.

Or. en

Motivering

Met de tekst van de EC wordt de doelstelling van het JTF noch de functie ervan verwezenlijkt. 
Wij stellen voor toewijzingscriteria in te voeren die gebaseerd zijn op de werkloze bevolking. 
De huidige minimale intensiteit van de steun per hoofd van de bevolking moet worden 
uitgesloten van de toewijzingscriteria. Dit criterium komt ten goede aan zeer dichtbevolkte 
gebieden die niet noodzakelijkerwijs met grote uitdagingen worden geconfronteerd als gevolg 
van de transitie. Zwaar getroffen gebieden zijn meestal plattelandsgebieden met een 
krimpende bevolking. Er wordt een toewijzingscriterium voorgesteld dat rekening houdt met 
het tempo van de bevolkingskrimp in gebieden die door de transitie worden getroffen.

Amendement 507
Beata Szydło
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 508
András Gyürk, Edina Tóth

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resterende 1 miljard EUR aan 
middelen uit het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie moet dienen als 
compensatiemechanisme voor lidstaten 
die op basis van hun nationale 
inventarissen in 2017 een bruto 
vermindering van de broeikasgasuitstoot 
hadden gerealiseerd van minstens 30 % in 
vergelijking met de emissieniveaus van 
1990 en die daarmee het streefcijfer van 
de EU voor 2020, namelijk 20 %, met 
minstens de helft hebben overtroffen. Het 
bedrag van 1 miljard EUR wordt verdeeld 
onder deze lidstaten op basis van het 
percentage van hun bruto 
broeikasgasemissies in 2017.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt geen rekening gehouden met eerdere inspanningen 
voor de vermindering van de uitstoot. Daardoor wordt een lager percentage middelen 
toegewezen aan lidstaten die al eerder emissieverminderingen hadden bereikt. Tegelijkertijd 
begunstigt het voorstel lidstaten die nog geen blijk hebben gegeven van dergelijke 
inspanningen. Met dit amendement wordt een compensatiemechanisme ingevoerd waarmee 
dit vrij onrechtvaardige aspect van het voorstel opnieuw in evenwicht wordt gebracht. Via het 
compensatiemechanisme zouden aanvullende middelen worden verstrekt aan negen lidstaten, 
waarvan er acht behoren tot de armste lidstaten van de EU.

Amendement 509
Sira Rego, Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 510
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 511
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beoordeling van de 
transitieproblemen voor elk van de 

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

Or. en

Amendement 512
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2.1. Beoordeling van de economische, 
sociale en territoriale gevolgen van de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
ecologisch duurzame, volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, uiterst 
hulpbronnen- en energie-efficiënte en 
circulaire economie in 2040 of eerder

Or. en

Amendement 513
Sira Rego, Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 514
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – punt 3.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 515
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – kopje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

GEMEENSCHAPPELIJKE 
OUTPUTINDICATOREN VOOR 
REGIONAAL BELEID (“RCO’S”) EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
RESULTAATINDICATOREN VOOR 
REGIONAAL BELEID (“RCR’S”) 
VOOR HET FONDS VOOR EEN 
RECHTVAARDIGE TRANSITIE2

GEMEENSCHAPPELIJKE 
OUTPUTINDICATOREN VOOR 
REGIONAAL BELEID (“RCO’S”) VOOR 
HET FONDS VOOR EEN 
RECHTVAARDIGE TRANSITIE2

__________________ __________________
2 Omwille van de presentatie zijn de 
indicatoren gegroepeerd zodat zij 
gemakkelijker kunnen worden vergeleken 
met de indicatoren die in andere 
fondsspecifieke verordeningen inzake het 
cohesiebeleid zijn opgenomen.

2 Omwille van de presentatie zijn de 
indicatoren gegroepeerd zodat zij 
gemakkelijker kunnen worden vergeleken 
met de indicatoren die in andere 
fondsspecifieke verordeningen inzake het 
cohesiebeleid zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 516
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
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López

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Output Resultaten
RCO 01 – Ondersteunde ondernemingen 
(waarvan: micro-, klein, middelgroot, 
groot)

RCR 01 – Banen gecreëerd in 
ondersteunde entiteiten

RCO 02 – Ondernemingen ondersteund 
door subsidies

RCR 02 – Particuliere investeringen voor 
gelijke delen als overheidssteun 
(waarvan: subsidies, 
financieringsinstrumenten)

RCO 03 – Ondernemingen ondersteund 
door financieringsinstrumenten

RCR 03 – Kmo’s die product- of 
procesinnovatie introduceren

RCO 04 – Ondernemingen met niet-
financiële steun

RCR 04 – Kmo’s die innovatie op het 
gebied van marketing of 
bedrijfsorganisatie introduceren

RCO 05 – Ondersteunde startende 
ondernemingen

RCR 05 – Kmo’s die intern innoveren

RCO 10 – Ondernemingen die 
samenwerken met onderzoeksinstellingen

RCR 06 – Octrooiaanvragen ingediend bij 
het Europees Octrooibureau

RCO 120 – Ondernemingen die worden 
ondersteund om een vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG vermelde activiteiten 
te verwezenlijken

RCR 29 – Geraamde broeikasgasemissies 
van de in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG vermelde activiteiten in 
ondersteunde ondernemingen

RCO 13 – Digitale diensten en producten 
die voor ondernemingen zijn ontwikkeld

RCR 11 – Gebruikers van nieuwe 
openbare digitale diensten en 
toepassingen
RCR 12 – Gebruikers van nieuwe digitale 
producten, diensten en toepassingen die 
door ondernemingen zijn ontwikkeld

RCO 15 – Gecreëerde opstartcapaciteit RCR 17 – 3 jaar oude ondernemingen die 
op de markt overleven
RCR 18 – Kmo’s die één jaar na de 
opstart de diensten van starterscentra 
gebruiken

RCO 101 – Kmo’s die investeren in de 
ontwikkeling van vaardigheden

RCR 97 – Ondersteunde leerplaatsen in 
kmo’s
RCR 98 – Kmo-personeel dat voortgezette 
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vormen van beroepsonderwijs en -
opleiding (CVET) heeft voltooid (naar 
type vaardigheid: technisch, management, 
ondernemerschap, groen, overig)

RCO 22 – Bijkomende productiecapaciteit 
voor hernieuwbare energie (waarvan: 
elektriciteit, thermisch)

RCR 31 – Totale geproduceerde 
hernieuwbare energie (waarvan: 
elektriciteit, thermisch)
RCR 32 – Hernieuwbare energie: met het 
netwerk verbonden capaciteit 
(operationeel)

RCO 34 – Bijkomende capaciteit voor 
afvalrecycling

RCR 46 – Inwoners aangesloten op 
afvalrecyclingvoorzieningen en 
beheerssystemen voor klein afval
RCR 47 – Gerecycleerd afval
RCR 48 – Gerecycleerd afval gebruikt als 
grondstof
RCR 49 – Teruggewonnen afval

RCO 38 – Oppervlakte van ondersteunde 
gesaneerde bodem

RCR 50 – Inwoners die profiteren van 
maatregelen voor luchtkwaliteit

RCO 39 – Geïnstalleerde systemen voor 
bewaking van luchtverontreiniging

RCR 52 – Gesaneerde bodem gebruikt 
voor groengebieden, sociale huisvesting, 
economische of maatschappelijke 
activiteiten

Voor deelnemers3, 4 Voor deelnemers6

RCO 200 – werklozen, onder wie 
langdurig werklozen,

RCR 200 – deelnemers die na de 
deelname op zoek gaan naar werk,

RCO 201 – langdurig werklozen, RCR 201 – deelnemers die na de 
deelname onderwijs of opleiding volgen,

RCO 202 – inactieven, RCR 202 – deelnemers die na de 
deelname een kwalificatie behalen,

RCO 203 – werkenden, onder wie 
zelfstandigen,

RCR 203 – deelnemers die na de 
deelname aan het werk zijn, met inbegrip 
van werk als zelfstandige.

RCO 204 – jonger dan 30 jaar,

RCO 205 – ouder dan 54 jaar,

RCO 206 – met lager secundair onderwijs 
of minder (ISCED 0-2),

RCO 207 – met hoger middelbaar 
(ISCED 3) of postsecundair onderwijs 
(ISCED 4),
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RCO 208 – met hoger onderwijs (ISCED 5 
tot en met 8),

RCO 209 – totaal aantal deelnemers5

__________________
3 Alle output- en resultaatindicatoren met betrekking tot de deelnemers moeten worden 
gerapporteerd.
4 Alle persoonsgegevens moeten worden uitgesplitst naar geslacht (man/vrouw – non-binair). 
Indien bepaalde resultaten niet mogelijk zijn, hoeven de gegevens voor deze 
resultaatindicatoren niet te worden verzameld en gerapporteerd. Wanneer gegevens uit 
registers worden verzameld, hoeven de lidstaten zich niet af te stemmen op gezamenlijk 
overeengekomen definities en kunnen zij nationale definities gebruiken.
5 Dit moet automatisch worden berekend op basis van de gemeenschappelijke 
outputindicatoren met betrekking tot de arbeidssituatie.
6 Alle persoonlijke gegevens moeten naar geslacht worden uitgesplitst. Indien bepaalde 
resultaten niet mogelijk zijn, hoeven de gegevens voor deze resultaatindicatoren niet te 
worden verzameld en gerapporteerd. Wanneer gegevens uit registers worden verzameld, 
hoeven de lidstaten zich niet af te stemmen op gezamenlijk overeengekomen definities en 
kunnen zij nationale definities gebruiken.

Amendement

Output

RCO 01 – Ondersteunde ondernemingen 
(waarvan: micro-, klein, middelgroot, 
groot)

RCO 02 – Ondernemingen ondersteund 
door subsidies

RCO 03 – Ondernemingen ondersteund 
door financieringsinstrumenten

RCO 04 – Ondernemingen met niet-
financiële steun

RCO 05 – Ondersteunde startende 
ondernemingen

RCO 10 – Ondernemingen die 
samenwerken met onderzoeksinstellingen

RCO 120 – Ondernemingen die worden 
ondersteund om een vermindering van de 
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG vermelde activiteiten 
te verwezenlijken

RCO 13 – Digitale diensten en producten 
die voor ondernemingen zijn ontwikkeld
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RCO 15 – Gecreëerde opstartcapaciteit

RCO 101 – Kmo’s die investeren in de 
ontwikkeling van vaardigheden

RCO 22 – Bijkomende productiecapaciteit 
voor hernieuwbare energie (waarvan: 
elektriciteit, thermisch)

RCO 34 – Bijkomende capaciteit voor 
afvalrecycling

RCO 38 – Oppervlakte van ondersteunde 
gesaneerde bodem

RCO 39 – Geïnstalleerde systemen voor 
bewaking van luchtverontreiniging

voor deelnemers3, 4

RCO 200 – werklozen, onder wie 
langdurig werklozen,

RCO 201 – langdurig werklozen,

RCO 202 – inactieven,

RCO 203 – werkenden, onder wie 
zelfstandigen,

RCO 204 – jonger dan 30 jaar,

RCO 205 – ouder dan 54 jaar,

RCO 206 – met lager secundair onderwijs 
of minder (ISCED 0-2),

RCO 207 – met hoger middelbaar 
(ISCED 3) of postsecundair onderwijs 
(ISCED 4),

RCO 208 – met hoger onderwijs (ISCED 5 
tot en met 8),

RCO 209 – totaal aantal deelnemers5

__________________
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3 Alle outputindicatoren met betrekking tot de deelnemers moeten worden gerapporteerd.
4 Alle persoonsgegevens moeten worden uitgesplitst naar geslacht (man/vrouw – non-binair). 
Wanneer gegevens uit registers worden verzameld, hoeven de lidstaten zich niet af te 
stemmen op gezamenlijk overeengekomen definities en kunnen zij nationale definities 
gebruiken.
5 Dit moet automatisch worden berekend op basis van de gemeenschappelijke 
outputindicatoren met betrekking tot de arbeidssituatie.

Or. en

Motivering

Resultaatindicatoren zijn niet alleen afhankelijk van de maatregelen, maar ook van overige 
factoren. Derhalve moeten alle resultaatindicatoren worden verwijderd uit bijlage III.


