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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken onderstaande 
amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft op 11 
december 20191 een mededeling over de 
Europese Green Deal aangenomen met een 
routekaart voor een nieuw groeibeleid voor 
Europa en met ambitieuze doelstellingen 
om de klimaatverandering tegen te gaan en 
de bescherming van het milieu te 
waarborgen. Overeenkomstig de 
doelstelling om uiterlijk 2050 op een 
doeltreffende en rechtvaardige wijze een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
is in de Europese Green Deal een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie aangekondigd om middelen ter 
beschikking te stellen om de 
klimaatuitdaging aan te gaan zonder dat 
iemand achterblijft. De meest kwetsbare 
regio’s en mensen zijn het meest 
blootgesteld aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering en de aantasting 
van het milieu. Tegelijkertijd zijn 
aanzienlijke structurele veranderingen 
nodig om de transitie in goede banen te 
leiden.

(1) De Commissie heeft op 11 
december 20191 een mededeling over de 
Europese Green Deal aangenomen met een 
routekaart voor een nieuw groeibeleid voor 
Europa en met ambitieuze doelstellingen 
om de klimaatverandering tegen te gaan en 
de bescherming van het milieu te 
waarborgen. Overeenkomstig de 
doelstelling om de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 te verwezenlijken en uiterlijk 2050 
op een doeltreffende en rechtvaardige 
wijze klimaatneutraliteit tot stand te 
brengen, is in de Europese Green Deal een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie aangekondigd om ondersteuning 
en middelen ter beschikking te stellen om 
de klimaatuitdaging aan te gaan zonder dat 
iemand achterblijft. De meest kwetsbare 
regio’s en mensen zijn het meest 
blootgesteld aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering en de aantasting 
van het milieu die leiden tot ontvolking 
van de getroffen regio's. Tegelijkertijd zijn 
aanzienlijke structurele veranderingen 
nodig om de transitie in goede banen te 
leiden, waarvoor ambitieuze financiering 
door de Unie nodig zal zijn, en terwijl de 
lidstaten verschillende uitgangsposities 
hebben, zijn de minst ontwikkelde regio’s, 
de ultraperifere gebieden, de ultraperifere 
gebieden, de berggebieden, de eilanden, 
de dunbevolkte, plattelands-, afgelegen en 
geografisch benadeelde gebieden met een 
kleine bevolking de gebieden waar de 
energietransitie naar klimaatneutraliteit 
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moeilijker te verwezenlijken is.  
__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie heeft op 14 januari 
2020 een mededeling betreffende het 
investeringsplan voor de Europese Green 
Deal2 aangenomen, waarbij het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie is vastgesteld, dat vooral gericht is 
op de regio’s, personen en sectoren die het 
zwaarst door de transitie worden getroffen 
vanwege hun afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen – zoals steenkool, turf en 
olieschalie – of broeikasgasintensieve 
industriële processen, maar over minder 
capaciteit beschikken om de noodzakelijke 
investeringen te financieren. Het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie bestaat uit drie pijlers: het onder 
gedeeld beheer uitgevoerde Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, een specifieke 
regeling voor een rechtvaardige transitie in 
het kader van InvestEU en een 
leenfaciliteit voor de overheidssector om 
extra investeringen voor de betrokken 
regio’s te mobiliseren.

(2) De Commissie heeft op 14 januari 
2020 een mededeling betreffende het 
investeringsplan voor de Europese Green 
Deal2 aangenomen, waarbij het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie is vastgesteld, dat vooral gericht is 
op de regio’s, personen en sectoren die het 
zwaarst door de transitie worden getroffen 
vanwege hun afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen – zoals steenkool, turf en 
olieschalie – of broeikasgasintensieve 
industriële processen, maar over minder 
capaciteit beschikken om de noodzakelijke 
investeringen te financieren. Het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie bestaat uit drie pijlers: het onder 
gedeeld beheer uitgevoerde Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, een specifieke 
regeling voor een rechtvaardige transitie in 
het kader van InvestEU en een 
leenfaciliteit voor de overheidssector om 
extra investeringen voor de betrokken 
regio’s te mobiliseren.

__________________ __________________
2 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het voorstel tot oprichting van het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie is 
op 14 januari 2020 door de Commissie 

(3) Het voorstel tot oprichting van het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie is 
op 14 januari 2020 door de Commissie 
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goedgekeurd3. Met het oog op een betere 
programmering en uitvoering van het 
Fonds moeten territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie worden 
goedgekeurd, waarin de belangrijkste 
stappen en het tijdschema van het 
transitieproces worden beschreven en de 
gebieden worden vastgesteld die het 
zwaarst door de transitie naar een 
klimaatneutrale economie worden 
getroffen en over minder capaciteit 
beschikken om de uitdagingen van de 
transitie aan te gaan.

goedgekeurd3. Met het oog op een betere 
programmering en uitvoering van het 
Fonds moeten territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie worden 
goedgekeurd, waarin de belangrijkste 
stappen en het tijdschema worden 
beschreven van het transitieproces ter 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030 als omschreven in artikel 2, lid 11, 
van Verordening (EU) 2018/19993bis en de 
gebieden worden vastgesteld die het 
zwaarst door de transitie naar een 
klimaatneutrale economie uiterlijk in 2050 
worden getroffen en over minder capaciteit 
beschikken om de sociale en ecologische 
uitdagingen van de transitie aan te gaan. 
Het partnerschapsbeginsel moet van 
toepassing zijn op de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie als bedoeld in 
artikel [7] van Verordening [JTF-
verordening].

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3bis Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 inzake de governance van 
de energie-unie en van de klimaatactie, tot 
wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU en 2013/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 
2015/652 van de Raad, en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad (PB L 
328 van 21.12.2018, blz. 1).
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er moet in een leenfaciliteit voor de 
overheidssector (de “Faciliteit”) worden 
voorzien. De Faciliteit vormt de derde 
pijler van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en verleent steun 
aan entiteiten uit de overheidssector bij hun 
investeringen. Deze investeringen moeten 
aan de ontwikkelingsbehoeften voldoen die 
het gevolg zijn van de uitdagingen van de 
transitie die in de door de Commissie 
goedgekeurde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie worden beschreven. 
De ondersteunde activiteiten moeten 
consistent zijn met en een aanvulling 
vormen op de activiteiten die in het kader 
van de twee andere pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie worden ondersteund.

(4) Er moet in een leenfaciliteit voor de 
overheidssector (de “Faciliteit”) worden 
voorzien. De Faciliteit vormt de derde 
pijler van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en verleent steun 
aan entiteiten uit de overheidssector bij hun 
investeringen. Deze investeringen moeten 
aan de ontwikkelingsbehoeften voldoen die 
het gevolg zijn van de uitdagingen van de 
transitie die in de door de Commissie 
goedgekeurde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie worden beschreven, 
waarbij rekening gehouden wordt met de 
kenmerken en het potentieel van het te 
ontwikkelen gebied. De ondersteunde 
activiteiten moeten consistent zijn met, een 
aanvulling vormen op en voor synergieën 
zorgen met de activiteiten die in het kader 
van de twee andere pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie worden ondersteund. Dergelijke 
activiteiten moeten ook in 
overeenstemming zijn met de 
emissiereductiedoelstellingen voor 2030 
en gericht zijn op de verwezenlijking van 
een klimaatneutrale economie uiterlijk in 
2050.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de economische diversificatie 
te bevorderen van gebieden die met de 
gevolgen van de transitie worden 
geconfronteerd, moet de faciliteit een 
grote verscheidenheid van investeringen 
bestrijken, op voorwaarde dat ze aan de 
ontwikkelingsbehoeften helpen voldoen bij 

(5) Om de economische diversificatie 
te bevorderen van de gebieden die het 
zwaarst door de klimaattransitie worden 
getroffen, moet de Faciliteit een grote 
verscheidenheid van investeringen 
bestrijken, op voorwaarde dat ze aan de 
ontwikkelingsbehoeften helpen voldoen bij 
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de transitie naar een klimaatneutrale 
economie, zoals beschreven in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie. De ondersteunde investeringen 
kunnen verband houden met energie- en 
vervoersinfrastructuur, 
stadsverwarmingsnetten, groene mobiliteit, 
slim afvalbeheer, schone energie en 
maatregelen voor energie-efficiëntie – 
onder meer renovaties en verbouwingen 
van gebouwen –, steun voor de transitie 
naar een circulaire economie, bodemherstel 
en -sanering, alsmede bij- en omscholing, 
opleiding en sociale infrastructuur, met 
inbegrip van sociale huisvesting. Bij de 
ontwikkeling van infrastructuur kan het 
ook gaan om oplossingen om de 
infrastructuur beter bestand te maken tegen 
rampen. De voorkeur moet worden 
gegeven aan een alomvattende benadering 
van investeringen, met name voor gebieden 
met belangrijke transitiebehoeften. Ook 
investeringen in andere sectoren kunnen 
worden ondersteund als ze consistent zijn 
met de goedgekeurde territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie. Door 
investeringen te ondersteunen die niet 
voldoende inkomsten genereren, beoogt de 
Faciliteit entiteiten uit de overheidssector 
te voorzien van de noodzakelijke extra 
middelen om de sociale, economische en 
milieu-uitdagingen als gevolg van de 
aanpassing aan de klimaattransitie aan te 
gaan. Om te helpen vaststellen welke in het 
kader van de faciliteit in aanmerking 
komende investeringen een aanzienlijk 
positief milieueffect sorteren, kan de EU-
taxonomie inzake ecologisch duurzame 
economische activiteiten worden gebruikt.

de transitie naar de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en een klimaatneutrale economie 
uiterlijk in 2050, zoals beschreven in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie. De ondersteunde investeringen 
kunnen verband houden met slimme 
energiesystemen, een klimaatvriendelijke 
en koolstofvrije infrastructuur van de 
vervoerssector, hoogefficiënte 
stadsverwarmingsnetten, koolstofvrije, 
slimme en duurzame mobiliteit, 
investeringen in activiteiten op het gebied 
van onderzoek en innovatie, onder meer 
aan universiteiten en in openbare 
onderzoeksinstellingen, de bevordering 
van de overdracht van geavanceerde en 
marktrijpe technologieën, investeringen 
in digitalisering, digitale innovatie en 
digitale connectiviteit, met inbegrip van 
digitale en precisielandbouw, afvalbeheer 
overeenkomstig de afvalhiërarchie, 
vermindering van de broeikasgasemissies, 
schone energie en maatregelen voor 
energie-efficiëntie – onder meer renovaties 
en verbouwingen van gebouwen –, steun 
voor de transitie naar een circulaire 
economie, bestrijding van het 
ontvolkingsproces, bodemherstel en -
sanering, wanneer het beginsel “de 
vervuiler betaalt” niet kan worden 
toegepast, alsmede bij- en omscholing, 
opleiding en sociale infrastructuur, met 
inbegrip van sociale huisvesting, alsook de 
digitale dekking van de regio’s en de 
verbetering van breedbandconnecties. 
Alle gefinancierde projecten moeten in 
overeenstemming zijn met de 
klimaatdoelstellingen voor 2030, en om 
die reden moet de Commissie onderzoeken 
of deze projecten voldoen aan de 
doelstelling om de emissies te verlagen. 
Bij de ontwikkeling van infrastructuur kan 
het ook gaan om oplossingen om de 
infrastructuur beter bestand te maken tegen 
rampen, en coördinatie van 
crisisresponscapaciteiten, met name in die 
regio's die de afgelopen jaren zwaar 
getroffen zijn door extreme 
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weersomstandigheden. De voorkeur moet 
worden gegeven aan een alomvattende 
benadering van investeringen, met name 
voor gebieden met belangrijke 
transitiebehoeften. Ook investeringen in 
andere sectoren kunnen worden 
ondersteund als ze consistent zijn met de 
goedgekeurde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie, en getroffen zijn 
door de klimaatverandering en geen 
beroep hebben kunnen doen op de eerste 
pijler van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie, het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie. Door 
investeringen te ondersteunen die niet 
voldoende inkomsten genereren, beoogt de 
Faciliteit entiteiten uit de overheidssector 
te voorzien van de noodzakelijke extra 
middelen om de sociale, economische en 
milieu-uitdagingen als gevolg van de 
aanpassing aan de klimaattransitie aan te 
gaan. De relevante lokale en regionale 
autoriteiten, economische en sociale 
partners en het maatschappelijk 
middenveld van de betrokken gebieden 
moeten worden betrokken bij het proces 
van identificatie van de door de Faciliteit 
gesteunde investeringen overeenkomstig 
het partnerschapsbeginsel zoals 
vastgelegd in artikel 6 van Verordening 
(EU).../... [nieuwe GB-verordening]. Om 
te helpen vaststellen welke in het kader van 
de Faciliteit in aanmerking komende 
investeringen een aanzienlijk positief 
milieueffect sorteren, moet de EU-
taxonomie inzake ecologisch duurzame 
economische activiteiten worden gebruikt. 
Er moet ook rekening worden gehouden 
met de verwoestende gevolgen van 
COVID-19 voor veel regio’s van de Unie 
en met de ongelijke gevolgen van het 
virus, om ervoor te zorgen dat de steun 
naar de zwaarst getroffen regio’s gaat.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In het kader van haar 
inspanningen om de economische, 
territoriale en sociale cohesie te 
vergroten, moet de Faciliteit ook 
bijdragen aan het opheffen van 
ongelijkheden en de bevordering van 
gendergelijkheid, en het genderperspectief 
integreren, en voorts discriminatie op 
grond van geslacht, raciale of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bestrijden overeenkomstig artikel 2 van 
het Verdrag van de Europese Unie (VEU), 
artikel 10 VWEU en artikel 21 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Alle belanghebbenden die 
bij de uitvoering van de Faciliteit 
betrokken zijn, in alle fasen van de 
uitvoering, moeten zich ertoe verplichten 
gelijkheid te bevorderen en ervoor zorgen 
dat rekening wordt gehouden met de 
gevolgen voor vrouwen, aangezien de 
klimaatverandering en het 
overgangsproces voor hen onevenredig 
grote gevolgen hebben.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moet ook in middelen voor 
adviesverlening worden voorzien om de 
voorbereiding, de ontwikkeling en de 
uitvoering van projecten te bevorderen.

(12) Er moet ook in middelen voor 
adviesverlening en expertise worden 
voorzien om de voorbereiding, de 
ontwikkeling en de uitvoering van 
projecten te bevorderen.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om ervoor te zorgen dat alle 
lidstaten van de subsidiecomponent kunnen 
profiteren, moet voor een mechanisme 
worden gezorgd om de in een eerste fase in 
acht te nemen geoormerkte nationale 
percentages vast te stellen op basis van de 
in de verordening tot oprichting van het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
voorgestelde verdeelsleutel. Om die 
doelstelling te verzoenen met de noodzaak 
het economisch effect van de Faciliteit en 
de uitvoering ervan te optimaliseren, 
mogen deze nationale toewijzingen echter 
niet na 31 december 2024 worden 
geoormerkt. Daarna moeten de resterende 
beschikbare middelen voor de 
subsidiecomponent worden verleend 
zonder een vooraf toegewezen nationaal 
percentage en op concurrerende basis op 
het niveau van de Unie, terwijl 
tegelijkertijd de voorspelbaarheid voor 
investeringen wordt gewaarborgd en een 
op behoeften gebaseerde en naar regionale 
convergentie strevende aanpak wordt 
gevolgd.

(13) Om ervoor te zorgen dat alle 
lidstaten van de subsidiecomponent kunnen 
profiteren, moet voor een mechanisme 
worden gezorgd om de in een eerste fase in 
acht te nemen geoormerkte nationale 
percentages vast te stellen op basis van de 
in de verordening tot oprichting van het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
voorgestelde verdeelsleutel. Er moet 
rekening worden gehouden met de 
behoeften van minder ontwikkelde regio's 
als bedoeld in artikel [102, lid 2] van 
Verordening .../... [nieuwe GB-
verordening]. Om die doelstelling te 
verzoenen met de noodzaak het 
economisch effect van de Faciliteit en de 
uitvoering ervan te optimaliseren, mogen 
deze nationale toewijzingen echter niet na 
31 december 2024 worden geoormerkt. 
Daarna moeten de resterende beschikbare 
middelen voor de subsidiecomponent 
worden verleend zonder een vooraf 
toegewezen nationaal percentage en op 
concurrerende basis op het niveau van de 
Unie, terwijl tegelijkertijd de 
voorspelbaarheid voor investeringen wordt 
gewaarborgd door een op behoeften 
gebaseerde aanpak te volgen, en 
economische, sociale en territoriale 
cohesie te bevorderen, waarbij minder 
ontwikkelde regio's die kampen met 
minder capaciteit voor 
overheidsinvesteringen voorrang moeten 
hebben.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De specifieke subsidiabiliteits- en 
gunningscriteria moeten in het 
werkprogramma en de oproep tot het 
indienen van voorstellen worden 
vastgesteld. Bij die subsidiabiliteits- en 
gunningscriteria moet rekening worden 
gehouden met de relevantie van het project 
in het licht van de in de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie beschreven 
ontwikkelingsbehoeften, met de algemene 
doelstelling de regionale en territoriale 
convergentie te bevorderen en met het 
belang van de subsidiecomponent voor de 
levensvatbaarheid van het project. De bij 
deze verordening vastgestelde steun van de 
Unie mag dus alleen worden verleend aan 
lidstaten met ten minste één goedgekeurd 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie. Ook bij het werkprogramma en de 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
zal met de door de lidstaten ingediende 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie rekening worden gehouden om 
ervoor te zorgen dat de samenhang en de 
consistentie tussen de verschillende pijlers 
van het mechanisme worden gewaarborgd.

(14) De specifieke subsidiabiliteits- en 
gunningscriteria moeten in het 
werkprogramma en de oproep tot het 
indienen van voorstellen worden 
vastgesteld. Bij die subsidiabiliteits- en 
gunningscriteria moet rekening worden 
gehouden met de relevante criteria die zijn 
vastgesteld bij Verordening (EU) .../... van 
het Europees Parlement en de Raad 
[verordening betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen], 
met de mate waarin het project kan 
voldoen aan de in de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie beschreven 
doelstellingen van de 
ontwikkelingsbehoeften, met de bijdrage 
aan de verwezenlijking van de energie- en 
klimaatenergiedoelstellingen van de Unie 
voor 2030 en een klimaatneutrale 
economie uiterlijk in 2050, met de 
algemene doelstelling de economische, 
sociale en territoriale cohesie te 
bevorderen en de ontwikkelingskloof 
tussen regio’s te verkleinen, met het 
belang van de subsidiecomponent voor de 
levensvatbaarheid van het project, alsmede 
met de verplichtingen van de lidstaten in 
verband met de klimaatdoelstellingen van 
de Europese Green Deal. De Commissie 
moet ervoor zorgen dat die 
gendergelijkheid en integratie van het 
genderperspectief in het werkprogramma 
in aanmerking worden genomen en 
worden bevorderd. De bij deze 
verordening vastgestelde steun van de Unie 
mag dus alleen worden verleend aan 
lidstaten met ten minste één goedgekeurd 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie. Ook bij het werkprogramma en de 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
zal met de door de lidstaten ingediende 
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territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie rekening worden gehouden om 
ervoor te zorgen dat de samenhang en de 
consistentie tussen de verschillende pijlers 
van het mechanisme worden gewaarborgd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Aangezien de subsidiecomponent 
de uiteenlopende ontwikkelingsbehoeften 
van de regio’s in de lidstaten moet 
weerspiegelen, moet deze steun 
gemoduleerd worden. Aangezien entiteiten 
uit de overheidssector in minder 
ontwikkelde regio’s in de zin van artikel 
102, lid 2, van Verordening [nieuwe GB-
verordening], in het algemeen een lagere 
capaciteit voor overheidsinvesteringen 
hebben, moeten de subsidiepercentages die 
op leningen aan dergelijke entiteiten van 
toepassing zijn, verhoudingsgewijs hoger 
zijn.

(16) Aangezien de subsidiecomponent 
de uiteenlopende ontwikkelingsbehoeften 
van de regio’s in de lidstaten moet 
weerspiegelen, alsook de mate waarin de 
regio’s de 
broeikasgasemissiereductiedoelstellingen 
verwezenlijken, moet deze steun 
gemoduleerd worden. Aangezien entiteiten 
uit de overheidssector in minder 
ontwikkelde regio’s in de zin van artikel 
102, lid 2, van Verordening [nieuwe GB-
verordening], in de ultraperifere gebieden 
als bedoeld in artikel 349 VWEU, en in 
rurale, dun bevolkte en ontvolkte 
gebieden in het algemeen een lagere 
capaciteit voor overheidsinvesteringen 
hebben, moeten de subsidiepercentages die 
op leningen aan dergelijke entiteiten van 
toepassing zijn, verhoudingsgewijs hoger 
zijn.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de uitvoering te bespoedigen en 
ervoor te zorgen dat de middelen tijdig 
worden gebruikt, moet deze verordening 
specifieke waarborgen vaststellen die in de 
subsidieovereenkomsten moeten worden 
opgenomen. In het licht van die 
doelstelling moet de Commissie – 
overeenkomstig het 

(18) Om de uitvoering te bespoedigen en 
ervoor te zorgen dat de middelen tijdig 
worden gebruikt, moet deze verordening 
specifieke waarborgen vaststellen die in de 
subsidieovereenkomsten moeten worden 
opgenomen. In het licht van die 
doelstelling moet de Commissie – 
overeenkomstig het 
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evenredigheidsbeginsel – de steun van de 
Unie kunnen verminderen of beëindigen bij 
een ernstig gebrek aan vooruitgang bij de 
uitvoering van het project. Het Financieel 
Reglement stelt regels vast voor de 
uitvoering van de begroting van de Unie. 
Met het oog op samenhang bij de 
uitvoering van de 
financieringsprogramma’s van de Unie 
moet het Financieel Reglement van 
toepassing zijn op de subsidiecomponent 
en de in het kader van deze Faciliteit 
verstrekte middelen voor het verlenen van 
advies.

evenredigheidsbeginsel – de steun van de 
Unie kunnen verminderen of beëindigen bij 
een ernstig gebrek aan vooruitgang bij de 
uitvoering van het project, alsmede 
wanneer de doelstellingen met betrekking 
tot de verlaging van de 
broeikasgasemissies niet worden gehaald. 
De Commissie moet, na de lidstaat in 
kennis te hebben gesteld van de 
vermindering of beëindiging van de steun 
van de Unie, de redenen voor de 
vermindering of beëindiging meedelen 
aan de Raad en het Europees Parlement. 
Het Financieel Reglement stelt regels vast 
voor de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Met het oog op samenhang bij de 
uitvoering van de 
financieringsprogramma’s van de Unie 
moet het Financieel Reglement van 
toepassing zijn op de subsidiecomponent 
en de in het kader van deze Faciliteit 
verstrekte middelen voor het verlenen van 
advies.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) nr. 
883/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad en de Verordeningen (EG, 
Euratom) nr. 2988/95, (Euratom, EG) nr. 
2185/96 en (EU) 2017/1939 van de Raad 
moeten de financiële belangen van de Unie 
worden beschermd door evenredige 
maatregelen, daaronder begrepen 
voorkoming, opsporing, correctie en 
onderzoek van onregelmatigheden en 
fraude, terugvordering van verloren 
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist 
bestede financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 

(19) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) nr. 
883/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad en de Verordeningen (EG, 
Euratom) nr. 2988/95, (Euratom, EG) nr. 
2185/96 en (EU) 2017/1939 van de Raad 
moeten de financiële belangen van de Unie 
worden beschermd door evenredige 
maatregelen, daaronder begrepen 
voorkoming, opsporing, correctie en 
onderzoek van onregelmatigheden en 
fraude, terugvordering van verloren 
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist 
bestede financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. Eventuele 
onregelmatigheden die worden 
vastgesteld, moeten worden meegedeeld 
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Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 en 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
administratieve onderzoeken, daaronder 
begrepen controles en verificaties ter 
plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er 
sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1939 kan het Europees 
Openbaar Ministerie (EMO) overgaan tot 
onderzoek en vervolging van strafbare 
feiten waardoor de financiële belangen van 
de Unie worden geschaad in de zin van 
Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig het 
Financieel Reglement ten volle meewerken 
aan de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie, de nodige rechten 
en toegang verlenen aan de Commissie, 
OLAF, het EOM ten aanzien van de 
lidstaten die deelnemen aan de nauwere 
samenwerking overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939, en de 
Europese Rekenkamer, en ervoor zorgen 
dat derden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van middelen van de Unie, 
gelijkwaardige rechten verlenen.

aan de Raad en het Europees Parlement. 
In het bijzonder kan het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) 
overeenkomstig Verordening (Euratom, 
EG) nr. 2185/96 en Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 administratieve 
onderzoeken, daaronder begrepen controles 
en verificaties ter plaatse, uitvoeren om 
vast te stellen of er sprake is van fraude, 
corruptie of andere onwettige activiteiten 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939 kan het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) 
overgaan tot onderzoek en vervolging van 
strafbare feiten waardoor de financiële 
belangen van de Unie worden geschaad in 
de zin van Richtlijn (EU) 2017/1371 van 
het Europees Parlement en de Raad. 
Personen of entiteiten die middelen van de 
Unie ontvangen, moeten overeenkomstig 
het Financieel Reglement ten volle 
meewerken aan de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie, de nodige 
rechten en toegang verlenen aan de 
Commissie, OLAF, het EOM ten aanzien 
van de lidstaten die deelnemen aan de 
nauwere samenwerking overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939, en de 
Europese Rekenkamer, en ervoor zorgen 
dat derden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van middelen van de Unie, 
gelijkwaardige rechten verlenen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om een passend financieel kader 
voor de subsidiecomponent van deze 
Faciliteit tot en met 31 december 2024 vast 
te stellen, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend om de 
beschikbare nationale toewijzingen – 
uitgedrukt als percentages van de totale 

(21) Teneinde een passend financieel 
kader voor de subsidiecomponent van deze 
Faciliteit tot en met 31 december 2024 vast 
te stellen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
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financiële middelen van de Faciliteit – 
voor elke lidstaat vast te stellen 
overeenkomstig de in bijlage I bij 
Verordening [de JTF‑verordening] 
beschreven methode. De 
uitvoeringsbevoegdheden moeten zonder 
comitéprocedures worden verleend, 
aangezien de percentages rechtstreeks 
voortvloeien uit de toepassing van een 
vooraf vastgestelde berekeningsmethode.

ten aanzien van de bepaling van de 
beschikbare nationale toewijzingen – 
uitgedrukt als percentages van de totale 
financiële middelen van de Faciliteit – 
voor elke lidstaat. 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Faciliteit verleent steun aan gebieden in 
de Unie die met ernstige sociale, 
economische en milieu-uitdagingen 
worden geconfronteerd als gevolg van de 
transitie naar de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en een klimaatneutrale economie 
uiterlijk in 2050.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. “begunstigde”: een juridische 
entiteit die in een lidstaat is gevestigd als 
publiekrechtelijke instelling of als 
privaatrechtelijke instelling waaraan de 
uitvoering van een publiek-privaat 
partnerschap (PPP) is toevertrouwd of 
met een andere openbare 
dienstverleningstaak en waarmee een 
subsidieovereenkomst in het kader van de 
Faciliteit is ondertekend;
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 “territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie”: een plan dat 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
[JTF-verordening] is opgesteld en door de 
Commissie is goedgekeurd;

5 “territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie”: een plan dat 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
[JTF-verordening] en in overeenstemming 
met het beginsel van partnerschap uit 
artikel 6 van Verordening (EU) … /… 
[nieuwe GB-verordening] is opgesteld en 
door de Commissie is goedgekeurd;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De algemene doelstelling van de 
Faciliteit bestaat erin ernstige sociaal-
economische en milieu-uitdagingen als 
gevolg van de transitie naar een 
klimaatneutrale economie aan te gaan ten 
behoeve van de gebieden in de Unie die in 
de door de lidstaten overeenkomstig artikel 
7 van Verordening [JTF-verordening] 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie zijn aangewezen, en 
bij te dragen tot de verwezenlijking van de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
Unie voor 2030 en klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050, overeenkomstig de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De specifieke doelstelling van de 
Faciliteit bestaat erin investeringen in de 
overheidssector die aan de 
ontwikkelingsbehoeften van de in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie aangewezen regio’s voldoen, aan 
te zwengelen door de financiering te 
vergemakkelijken van ecologisch 
duurzame projecten die onvoldoende eigen 
inkomsten genereren en niet zonder 
subsidiesteun uit de begroting van de Unie 
gefinancierd zouden worden. Bijzondere 
aandacht wordt besteed aan minder 
ontwikkelde regio's als bedoeld in artikel 
[102, lid 2] van Verordening .../... [nieuwe 
GB-verordening]. 
De Faciliteit zal ook een transitie naar 
een klimaatneutrale, ecologisch duurzame 
en economisch en sociaal rechtvaardige 
economie bevorderen, waarbij de cohesie 
tussen de regio's van de Unie wordt 
gegarandeerd.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verordening] opgerichte InvestEU-
advieshub.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een bedrag van maximaal 2 % van 
de in lid 1 bedoelde middelen kan worden 
gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand bij de uitvoering 
van de Faciliteit, zoals voorbereidende 
activiteiten en activiteiten op het gebied 
van monitoring, controle, audit en evaluatie 
– met inbegrip van institutionele 
informatie- en technologiesystemen –, 
evenals voor administratieve uitgaven en 
vergoedingen van de financiële partners.

5. Een bedrag van maximaal 2 % van 
de in lid 1 bedoelde middelen kan worden 
gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand bij de uitvoering 
van de Faciliteit, zoals voorbereidende 
activiteiten en activiteiten op het gebied 
van monitoring, controle, audit, 
informatie, communicatie, publiciteit en 
evaluatie – met inbegrip van institutionele 
informatie- en technologiesystemen –, 
evenals voor administratieve uitgaven en 
vergoedingen van de financiële partners.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Toegang tot de middelen

1. De toegang tot de Faciliteit is 
afhankelijk van de vaststelling van een 
nationale doelstelling voor het 
verwezenlijken van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050. Voor lidstaten die zich 
nog niet hebben verplicht tot een 
nationale doelstelling voor 
klimaatneutraliteit, wordt slechts 50 % 
van hun nationale toewijzing vrijgegeven, 
waarbij de resterende 50 % ter 
beschikking van deze lidstaten wordt 
gesteld zodra ze genoemde doelstelling 
hebben vastgesteld.
2. De toegang tot de Faciliteit is 
afhankelijk van de eerbiediging van de 
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rechtsstaat, hetgeen een essentiële 
voorwaarde voor goed financieel beheer 
en effectieve EU-financiering vormt, 
alsook de eerbiediging van de 
mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van minderheden, zoals de 
rechten van LGBTI, die in diverse 
lidstaten worden ondermijnd door de 
oprichting van LGBTI-vrije zones. 
Aanvragen van lokale autoriteiten die 
verklaringen hebben afgelegd inzake 
"LGBT-vrijheid", worden door de 
Commissie afgewezen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor subsidies die worden 
toegekend op grond van met ingang van 1 
januari 2025 gelanceerde oproepen tot het 
indienen van voorstellen, wordt de steun 
van de Unie voor subsidiabele projecten 
verleend zonder een vooraf toegewezen 
nationaal percentage en op concurrerende 
basis op het niveau van de Unie, totdat de 
resterende middelen zijn opgebruikt. Bij de 
toekenning van dergelijke subsidies wordt 
rekening gehouden met de noodzaak de 
voorspelbaarheid van de investeringen en 
de bevordering van regionale convergentie 
te waarborgen.

3. Voor subsidies die worden 
toegekend op grond van met ingang van 1 
januari 2025 gelanceerde oproepen tot het 
indienen van voorstellen, wordt de steun 
van de Unie voor subsidiabele projecten 
verleend zonder een vooraf toegewezen 
nationaal percentage en op concurrerende 
basis op het niveau van de Unie, totdat de 
resterende middelen zijn opgebruikt. Bij de 
toekenning van dergelijke subsidies wordt 
prioriteit gegeven aan minder ontwikkelde 
regio's als bedoeld in artikel [102, lid 2] 
van Verordening .../... [nieuwe GB-
verordening] en rekening gehouden met de 
noodzaak de voorspelbaarheid van de 
investeringen en de bevordering van 
regionale convergentie te waarborgen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel 
van een gedelegeerde handeling een 

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde 
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besluit vast waarin de respectieve aandelen 
voor elke lidstaat met behulp van de in 
bijlage I bij Verordening [JTF-
verordening] vastgestelde methode worden 
vastgesteld in de vorm van percentages van 
de totale beschikbare middelen. 

handelingen vast te stellen waarin de 
respectieve aandelen voor elke lidstaat met 
behulp van de in bijlage I bij Verordening 
[JTF-verordening] vastgestelde methode en 
een herverdelingsfactor die rekening 
houdt met de behoeften van minder 
ontwikkelde regio’s in de zin van artikel 
[102, lid 2] van Verordening .../... [nieuwe 
GB-verordening] worden vastgesteld in de 
vorm van percentages van de totale 
beschikbare middelen. 

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de projecten sorteren een meetbaar 
effect bij het aangaan van ernstige sociale, 
economische, demografische of milieu-
uitdagingen als gevolg van het 
transitieproces naar een klimaatneutrale 
economie, dragen bij tot de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en klimaatneutraliteit uiterlijk in 
2050 en komen ten goede aan in een 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie aangewezen gebieden, zelfs als ze 
niet in die gebieden gelegen zijn;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de projecten zijn ecologisch 
duurzaam overeenkomstig de criteria die 
zijn vastgesteld in de Verordening (EU) 
2020/852 van het Europees Parlement en 
de Raad 14bis;

____________________
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14bis Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 juni 2020 betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2019/2088 (PB L 198 van 22.6.2020, 
blz. 13).

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de Faciliteit ondersteunt geen 
activiteiten die zijn uitgesloten op grond 
van artikel [5] van Verordening (EU) nr. 
[JTF-verordening].

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de projecten garanderen dat er 
voor hun activiteit geen arbeidsplaatsen, 
kapitaal en productieprocessen worden 
verplaatst van een lidstaat naar een 
andere lidstaat.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De subsidie bedraagt niet meer dan 
15 % van de door de financiële partner in 
het kader van deze Faciliteit verstrekte 
lening. Voor projecten in gebieden in 
regio’s van NUTS-niveau 2 zoals 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad14ter met een bbp per hoofd van de 
bevolking van niet meer dan 75 % van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 als bedoeld 
in artikel [102, lid 2] van Verordening 
[nieuwe GB-verordening], en voor 
overgangsregio's met een bbp per hoofd 
van de bevolking tussen 75 % en 100 % 
van het gemiddelde bbp van de EU-27 die 
in de periode 2014-2020 nog tot de minder 
ontwikkelde regio's behoorden, alsook 
voor projecten in ultraperifere gebieden, 
als bedoeld in artikel 349 VWEU, bedraagt 
de subsidie niet meer dan 25 % van de door 
de financiële partner verstrekte lening.

__________________
14ter Verordening (EG) nr. 1059/2003 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
26 mei 2003 betreffende de opstelling van 
een gemeenschappelijke nomenclatuur 
van territoriale eenheden voor de 
statistiek (NUTS) (PB L 154 van 
21.6.2003, blz. 1).

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dergelijke gevallen en na raadpleging 
van de financiële partner kan de subsidie 
worden verlaagd of de 
subsidieovereenkomst worden beëindigd 

In dergelijke gevallen en na raadpleging 
van de financiële partner kan de subsidie 
worden verlaagd of de 
subsidieovereenkomst worden beëindigd 
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en kunnen eventueel betaalde gerelateerde 
bedragen worden teruggevorderd 
overeenkomstig de in de 
subsidieovereenkomst vastgestelde 
voorwaarden.

en kunnen eventueel betaalde gerelateerde 
bedragen worden teruggevorderd 
overeenkomstig de in de 
subsidieovereenkomst vastgestelde 
voorwaarden. De subsidie kan worden 
verlaagd of de subsidieovereenkomst kan 
worden beëindigd als bij de tussentijdse 
evaluatie blijkt dat de doelstellingen als 
vastgesteld in artikel 3 van de verordening 
niet gehaald zijn.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Faciliteit wordt uitgevoerd door middel 
van werkprogramma’s die overeenkomstig 
artikel 110 van het Financieel Reglement 
worden opgesteld. In de werkprogramma’s 
worden de nationale percentages aan 
middelen – met inbegrip van eventuele 
extra middelen – voor elke lidstaat 
vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
en artikel 6, lid 2, van deze verordening.

De Faciliteit wordt uitgevoerd door middel 
van werkprogramma’s die overeenkomstig 
artikel 110 van het Financieel Reglement 
worden opgesteld. De Commissie is 
bevoegd overeenkomstig artikel 17 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de vaststelling van 
dergelijke werkprogramma’s. In de 
werkprogramma's worden de 
subsidiabiliteits- en gunningscriteria 
gespecificeerd, rekening houdend met de 
relevante criteria die zijn vastgesteld bij 
Verordening (EU) 2020/852, met de mate 
waarin het project kan voldoen aan de in 
de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie beschreven 
doelstellingen en ontwikkelingsbehoeften, 
met de bijdrage aan de verwezenlijking 
van de energie- en 
klimaatenergiedoelstellingen van de Unie 
voor 2030 en een klimaatneutrale 
economie uiterlijk in 2050, met de 
algemene doelstelling de regionale en 
territoriale convergentie te bevorderen en 
met het belang van de subsidiecomponent 
voor de levensvatbaarheid van het project. 
De Commissie zorgt ervoor dat 
gendergelijkheid en integratie van het 
genderperspectief in het werkprogramma 
in aanmerking worden genomen en 
worden bevorderd. In de 
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werkprogramma’s worden de nationale 
percentages aan middelen – met inbegrip 
van eventuele extra middelen – voor elke 
lidstaat vastgesteld overeenkomstig artikel 
4, lid 1, en artikel 6, lid 2, van deze 
verordening.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie Evaluatie en herziening

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan het einde van de 
uitvoeringsperiode en uiterlijk op 
31 december 2031 wordt een 
eindevaluatieverslag over de resultaten en 
het langetermijneffect van de Faciliteit 
opgesteld.

3. Aan het einde van de 
uitvoeringsperiode en uiterlijk op 31 
december 2031 wordt een 
eindevaluatieverslag over de resultaten en 
het langetermijneffect van de Faciliteit 
voorgelegd aan het Europees Parlement 
en aan de Raad om te bepalen of de 
gefinancierde projecten hebben 
bijgedragen tot het aangaan van de 
economische, sociale, demografische en 
milieu-uitdagingen in de regio's waarin 
zij zijn uitgevoerd. In deze eindevaluatie 
wordt de bijdrage van de Faciliteit 
beoordeeld tot de verwezenlijking van de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
Unie voor 2030 en van een 
klimaatneutrale economie uiterlijk in 
2050, alsook de sociale en economische 
impact van de in het kader van de 
Faciliteit verleende steun, inclusief de 
gevolgen voor de bevordering van 
gendergelijkheid.
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 14 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend tot en met 31 december 2028.

2. De in de artikelen 6, 13 en 14 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend tot en met 31 
december 2028.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de artikelen 6, 13 en 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De begunstigden en de financiële 
partners zorgen voor de zichtbaarheid van 
de in het kader van de Faciliteit verleende 
steun van de Unie – met name wanneer zij 
de projecten en de projectresultaten 
promoten – door gerichte informatie te 
verstrekken aan tal van doelgroepen, 

1. De begunstigden en de financiële 
partners zorgen met ondersteuning van de 
nationale en regionale autoriteiten voor 
de zichtbaarheid van de in het kader van de 
Faciliteit verleende steun van de Unie – 
met name wanneer zij de projecten en de 
projectresultaten promoten – door gerichte 
informatie te verstrekken aan tal van 
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waaronder de media en het grote publiek. doelgroepen, met gebruikmaking van 
verschillende communicatiekanalen, 
waaronder de media, de sociale media en 
het grote publiek.
De informatie over de steun van de Unie 
wordt verstrekt op duidelijke, 
toegankelijke en aantrekkelijke wijze, met 
gebruikmaking van diverse 
communicatiekanalen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zorgt voor 
informatie en communicatie met 
betrekking tot de Faciliteit, de 
gefinancierde projecten en de 
projectresultaten. De aan de Faciliteit 
toegewezen financiële middelen dragen 
tevens bij aan de institutionele 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover zij verband 
houden met de in artikel 3 vermelde 
doelstellingen.

2. De Commissie zorgt voor 
informatie en communicatie met 
betrekking tot de Faciliteit en zorgt voor 
transparantie en publieke toegang tot de 
informatie over de gefinancierde projecten 
en de projectresultaten, en meet de 
doeltreffendheid van de berichten. De aan 
de Faciliteit toegewezen financiële 
middelen dragen tevens bij aan de 
institutionele communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover zij verband houden met de in artikel 
3 vermelde doelstellingen.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Afremmen van de ontvolking in 
regio’s die getroffen worden door de 
klimaatverandering 
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