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Amendement 45
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Konstantinos Papadakis

Ontwerpwetgevingsresolutie
Lid 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. stelt onderstaand standpunt in 
eerste lezing vast;

1. verwerpt het voorstel van de 
Commissie;

Or. el

Amendement 46
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 47
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 

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

gericht zijn op een sterkere uitvoering van 
de Overeenkomst van Parijs (met als doel 
de opwarming van de aarde te beperken 
tot minder dan 1,5 °C) en van de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties alsook de 
Europese pijler van sociale rechten, door 
de EU-financiering op groene en sociale 
doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische 
en sociale uitdagingen van de transitie 
naar een volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, zeer hulpbronnen- en 
energie-efficiënte klimaatneutrale en 
circulaire economie aan te pakken, gericht 
op klimaatneutraliteit tegen 2040, en om 
te zorgen voor een billijke transitie die 
niemand uitsluit.

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

Or. en

Motivering

It is deemed necessary to highlight what are the main characteristics of a climate-neutral 
economy to bring clarity and common understanding. Therefore, the amendment modifying 
"Climate-neutral economy" into "fully renewables-based, highly resource and energy-
efficient, climate-neutral and circular economy aimed at achieving net-zero GHG emissions 
by 2040", applies throughout the text and its approval would entail the modification of the 
entire text accordingly. Moreover, growing scientific evidence indicates that, in order to 
avoid the worst impacts of climate change, the EU should strive for a climate neutral 
economy by 2040. The latter is achievable in a cost-effective thanks to a highly-energy 
efficient and 100% renewable based energy system

Amendement 48
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 – in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader –, dat 
prioriteit geeft aan economische 
herstelmaatregelen als gevolg van de door 
de COVID-19-pandemie veroorzaakte 
gezondheidscrisis, draagt bij tot de 
nakoming van de verbintenissen van de 
Unie om de Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op groene 
doelstellingen te concentreren die zullen 
resulteren in lagere koolstofemissies 
middels de transitie naar schone en 
eerlijke energiebronnen en middels de 
bevordering van groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, 
klimaatadaptatie en risicopreventie en -
beheer. Deze verordening voert een van de 
in de mededeling over de Europese Green 
Deal (“de Europese Green Deal”)11 
beschreven prioriteiten uit en maakt deel 
uit van het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa12, dat in specifieke 
financiering uit hoofde van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het cohesiebeleid 
voorziet om de economische en sociale 
kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

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

Or. en
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Amendement 49
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en
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Amendement 50
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Deze verordening voert een van de 
in de mededeling over de Europese Green 
Deal (“de Europese Green Deal”)11 
beschreven prioriteiten uit en maakt deel 
uit van het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa12, dat in specifieke 
financiering uit hoofde van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het cohesiebeleid 
voorziet om de economische en sociale 
kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties. Bovendien levert deze 
verordening een belangrijke bijdrage aan 
de noodzakelijke bestrijding van de sterke 
en plotselinge deflatie waaraan de Unie 
het hoofd moet bieden als gevolg van de 
COVID-19-pandemie.

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

Or. it

Amendement 51
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 52
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 

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

volgende meerjarig financieel kader – 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs (met als doel de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
minder dan 1,5 °C) en de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties uit te voeren door de 
financiering van de Unie op groene 
doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische 
en sociale kosten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie aan 
te pakken, waarbij de resterende 
broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

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

Or. en

Amendement 53
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, César Luena, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 

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

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

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

Or. es

Amendement 54
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het regelgevingskader voor het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2021-2027 — in de context van het 
volgende meerjarig financieel kader — 
draagt bij tot de nakoming van de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren door 
de EU-financiering op groene 

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

doelstellingen te concentreren. Deze 
verordening voert een van de in de 
mededeling over de Europese Green Deal 
(“de Europese Green Deal”)11 beschreven 
prioriteiten uit en maakt deel uit van het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa12, dat in specifieke financiering uit 
hoofde van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van het 
cohesiebeleid voorziet om de economische, 
sociale en milieukosten van de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire 
economie aan te pakken, waarbij de 
resterende broeikasgasemissies worden 
gecompenseerd door equivalente 
absorpties.

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

Or. en

Amendement 55
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Konstantinos Papadakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De Europese Green Deal van de 
EU en nationale regeringen, waarvan het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie als 
onderdeel van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie het eerste 
wetgevingsinitiatief is, is een strategisch 
plan om de positie van grote EU-
monopolisten ten opzichte van hun 
internationale concurrenten te versterken, 
schijnbaar om de vernietiging van het 
milieu en “klimaatverandering” tegen te 
gaan. Dit zal de problemen van het 
gewone werkende gezin verergeren en de 
hoofdoorzaak van deze problemen, te 
weten productie die uitsluitend op het 
criterium van kapitalistische 
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winstgevendheid gebaseerd is, alleen 
maar versterken. Werknemers krijgen in 
de vorm van torenhoge energieprijzen, 
duizenden gedwongen ontslagen, de 
verwoestijning van complete regio’s en 
een verslechtering van de situatie van 
zelfstandigen de rekening gepresenteerd 
voor de winsten die bedrijven vergaren. 
Het is onmogelijk om tegelijkertijd de 
belangen van werknemers én van 
ondernemingen te dienen. Een oplossing 
voor gewone werkende mensen die een 
mogelijke uitweg biedt voor al hun 
behoeften, is om energiebronnen en de 
middelen om energie op te wekken, door 
te geven en te distribueren staatseigendom 
te maken. Wanneer grote bedrijven en het 
winstcriterium geen rol meer spelen bij de 
productie, kan de energie-efficiëntie 
worden opgevoerd, kan de productie van 
bruinkool- en waterkrachtcentrales 
worden verhoogd, kan aan de 
energiebehoefte van gezinnen in de 
arbeidersklasse worden voldaan en 
kunnen maatregelen worden genomen om 
het milieu en de gezondheid en veiligheid 
van werknemers en bewoners te 
beschermen en om de lonen en rechten 
van werknemers in de industrie te 
verhogen.

Or. el

Amendement 56
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Na de presentatie van de 
prioriteiten van de Europese Commissie 
aan het begin van de zittingsperiode, heeft 
de Europese Unie, samen met de rest van 
de wereld, te maken gehad met de 
COVID-19-pandemie en de gezondheids- 
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en economische gevolgen daarvan. Dit 
moet een heroverweging van deze 
doelstellingen op korte en middellange 
termijn teweegbrengen, met als prioriteit 
de bevordering van een economie die is 
getroffen door de gevolgen van de 
pandemie, evenals de noodsituaties op 
gezondheids- en sociaal gebied die 
daardoor zijn veroorzaakt. In die zin moet 
prioriteit worden gegeven aan 
economische ontwikkeling en het 
scheppen van banen.

Or. es

Amendement 57
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en 
op middellange termijn iedereen kansen 
en uitdagingen biedt, starten de regio’s en 
de lidstaten hun transitie niet allemaal 
vanaf hetzelfde beginpunt en beschikken ze 
niet allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal en economisch 
effect op regio’s die sterk afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen — vooral 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie — 

(2) Op 12 december 2019 heeft de 
Europese Raad zijn goedkeuring gehecht 
aan de doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. De 
deflatie als gevolg van de strijd tegen de 
klimaatverandering brengt als zodanig 
sociaaleconomische nadelen met zich mee 
op middellange termijn en zal zodoende 
ook niet altijd positieve milieueffecten 
hebben. Aangezien de COVID-19-
pandemie een diepe recessie en, bij gebrek 
aan een passend monetair beleid van de 
ECB, een aanhoudende deflatie zal 
veroorzaken, zou dit het uitgelezen 
moment zijn om het procyclische effect 
van het klimaatbeleid van de Unie te 
verzachten door de verwezenlijking van de 
door de Europese Raad goedgekeurde 
doelstelling naar een nader te bepalen 
datum te verschuiven. Bovendien starten 
de regio’s en de lidstaten hun transitie naar 
een klimaatneutrale economie niet 



PE652.416v01-00 14/176 AM\1205767NL.docx

NL

of broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

allemaal vanaf hetzelfde beginpunt en 
beschikken ze niet allemaal over dezelfde 
capaciteit om maatregelen te nemen. 
Sommige zijn verder gevorderd dan 
andere, met name de landen die hun 
toezeggingen in het kader van het Kyoto-
protocol zijn nagekomen en de 
doelstellingen ervan hebben gehaald 
(20 % energie uit hernieuwbare bronnen 
tegen 2020) door grote investeringen te 
doen, en die nu moeten bijdragen aan de 
transitie in de landen en regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen – 
vooral steenkool, bruinkool, turf en 
olieschalie – of broeikasgasintensieve 
industrieën. Een dergelijke situatie brengt 
niet alleen het risico mee dat de transitie in 
de Unie op het gebied van klimaatactie niet 
overal even snel verloopt, maar ook dat de 
verschillen tussen de regio’s en de 
oneerlijke concurrentie van landen die 
nog niet werken aan decarbonisatie 
toenemen, waardoor de doelstellingen van 
sociale, economische en territoriale cohesie 
in het gedrang komen. Evengoed telt het 
Europese economische systeem 
verschillende productieve sectoren, ook 
buiten de steenkoolregio’s, die nog steeds 
sterk afhankelijk zijn van fossiele 
bronnen met een hoge uitstoot, die bij de 
transitie moeten worden begeleid door 
middel van passende steunmaatregelen 
zoals degene die worden genoemd in deze 
verordening.

Or. it

Amendement 58
Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 

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

vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs. Hoewel 
de strijd tegen de klimaatverandering en de 
achteruitgang van het milieu op lange 
termijn iedereen ten goede zal komen en op 
middellange termijn iedereen kansen en 
uitdagingen biedt, starten de regio’s en de 
lidstaten hun transitie niet allemaal vanaf 
hetzelfde beginpunt en beschikken ze niet 
allemaal over dezelfde capaciteit om 
maatregelen te nemen. Sommige zijn 
verder gevorderd dan andere en de transitie 
heeft een groter sociaal en economisch 
effect op regio’s die sterk afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen – vooral 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie – 
of broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen. 
Er moet bijzondere aandacht uitgaan 
naar de NUTS 3-regio’s met een 
bevolkingsdichtheid van minder dan 12,5 
personen per km2 of met een gemiddelde 
jaarlijkse bevolkingsafname van meer dan 
1 % tussen 2007 en 2017. Voor deze 
regio’s moeten specifieke regionale en 
nationale plannen worden opgesteld om 
meer mensen naar de regio te trekken en 
hen aan te moedigen om te blijven, alsook 
om de bedrijfsinvesteringen en de 
toegankelijkheid van digitale en openbare 
diensten te vergroten.

Or. en

Amendement 59
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Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) De transitie naar een volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 
klimaatneutrale en circulaire economie, 
gericht op klimaatneutraliteit tegen 2040, 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen, 
maar steeds meer wetenschappelijk bewijs 
duidt erop dat we sneller moeten 
schakelen en dat de EU, om de ernstigste 
gevolgen van de klimaatverandering te 
voorkomen, moet inzetten op 
klimaatneutraliteit reeds tegen 2040, en 
bijgevolg de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs moet 
aanscherpen. Hoewel de strijd tegen de 
klimaatverandering en de achteruitgang 
van het milieu op lange termijn iedereen 
ten goede zal komen en op middellange 
termijn iedereen kansen en uitdagingen 
biedt, starten de regio’s en de lidstaten hun 
transitie niet allemaal vanaf hetzelfde 
beginpunt en beschikken ze niet allemaal 
over dezelfde capaciteit om maatregelen te 
nemen. Sommige zijn verder gevorderd 
dan andere en de transitie heeft een groter 
sociaal en economisch effect op regio’s die 
sterk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen – vooral steenkool, bruinkool, 
turf en olieschalie – of 
broeikasgasintensieve industrieën, zoals de 
staal- en de ijzersector. Een dergelijke 
situatie brengt niet alleen het risico mee dat 
de transitie in de Unie op het gebied van 
klimaatactie niet overal even snel verloopt, 
maar ook dat de verschillen tussen de 
regio’s toenemen, waardoor de 
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doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Or. en

Amendement 60
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 61
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bruinkool, turf en olieschalie – of 
broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Or. es

Amendement 62
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) De transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
vormt een van de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Op 
12 december 2019 heeft de Europese Raad 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand te brengen 
in overeenstemming met de doelstelling 
van de Overeenkomst van Parijs om de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
1,5 graad boven pre-industrieel niveau. 
Hoewel de strijd tegen de 
klimaatverandering en de achteruitgang 
van het milieu op lange termijn iedereen 
ten goede zal komen en op middellange 
termijn iedereen kansen en uitdagingen 
biedt, starten de regio’s en de lidstaten hun 
transitie niet allemaal vanaf hetzelfde 
beginpunt en beschikken ze niet allemaal 
over dezelfde capaciteit om maatregelen te 
nemen. Sommige zijn verder gevorderd 
dan andere en de transitie heeft een groter 
sociaal en economisch effect op regio’s die 
sterk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen – vooral steenkool, bruinkool, 
turf en olieschalie – of 
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gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

broeikasgasintensieve industrieën. Een 
dergelijke situatie brengt niet alleen het 
risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Or. en

Amendement 63
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

die door de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de EU worden 
getroffen. Een dergelijke situatie brengt 
niet alleen het risico mee dat de transitie in 
de Unie op het gebied van klimaatactie niet 
overal even snel verloopt, maar ook dat de 
verschillen tussen de regio’s toenemen, 
waardoor de doelstellingen van sociale, 
economische en territoriale cohesie in het 
gedrang komen.

Or. en

Amendement 64
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE652.416v01-00 22/176 AM\1205767NL.docx

NL

risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

risico mee dat de transitie in de Unie op het 
gebied van klimaatactie niet overal even 
snel verloopt, maar ook dat de verschillen 
tussen de regio’s toenemen, waardoor de 
voor onze Unie fundamentele 
doelstellingen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in het gedrang komen.

Or. en

Amendement 65
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verschillen tussen de regio’s toenemen, 
waardoor de doelstellingen van sociale, 
economische en territoriale cohesie in het 
gedrang komen.

Or. en

Amendement 66
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 67
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. sl
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Amendement 68
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het is van belang te onderstrepen 
dat de transitie naar klimaatneutraliteit 
een langetermijnproces is dat zich kan 
uitstrekken over de grenzen van politieke 
en begrotingscycli. Er is een stevig 
governancekader nodig, en in dat verband 
moeten burgers en belanghebbenden 
worden betrokken bij het 
transformatieproces en de besluitvorming. 
Deze participatieve aanpak en 
aanhoudende dialoog moet in alle stadia 
worden toegepast, ook bij de opzet van een 
ontwikkelingsstrategie voor de lange 
termijn en van een monitoring- en 
evaluatiemechanisme.

Or. en

Amendement 69
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Aangezien de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen en de intensiteit van 
de broeikasgasemissie door de industrie 
ongelijk verdeeld zijn over het 
grondgebied van de Unie, is een 
plaatsgebonden benadering nodig met het 
oog op gerichte responsstrategieën en om 
een holistische en sectoroverschrijdende 
aanpak te vergemakkelijken.

Or. en
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Amendement 70
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk, inclusief en sociaal aanvaardbaar is 
voor iedereen en wanneer niemand 
achterblijft. Daarom moeten zowel de 
Unie als de lidstaten vanaf het begin 
rekening houden met de economische en 
sociale gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten en om alle kansen 
beter te benutten, zoals het scheppen van 
groene, duurzame en hoogwaardige 
banen, om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
volledige werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang als bedoeld in artikel 3 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VEU). De begroting 
van de Unie speelt daarbij een belangrijke 
rol.

Or. en

Amendement 71
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen, en uiteindelijk bijdraagt tot de 
economische ontwikkeling van de 
Europese Unie, met eerbiediging van de 
grondbeginselen, zoals het 
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instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

internemarktbeleid. Daarom moeten zowel 
de Unie als de lidstaten vanaf het begin 
rekening houden met de economische en 
sociale gevolgen ervan en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om de te verwachten 
negatieve gevolgen te verzachten, en 
daarom rekening houden met de personen 
die bijzonder door dit beleid worden 
getroffen, de jongeren en ouderen. De 
begroting van de Unie speelt daarbij een 
belangrijke rol.

Or. es

Amendement 72
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 73
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

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

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

Or. en

Amendement 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 75
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Geen enkele lidstaat of regio 
mag tussen wal en schip vallen in de 
transitie naar klimaatneutraliteit. Daarom 
moeten zowel de Unie als de lidstaten 
vanaf het begin rekening houden met de 
economische en sociale gevolgen ervan en 
alle mogelijke instrumenten inzetten om 
negatieve gevolgen te verzachten. De 
begroting van de Unie speelt daarbij een 
belangrijke rol.

Or. en

Amendement 76
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan, en met de noodzaak de 
door de COVID-19-pandemie 
veroorzaakte gezondheidscrisis te boven te 
komen, en alle mogelijke instrumenten 
inzetten om negatieve gevolgen te 
verzachten. De begroting van de Unie 
speelt daarbij een belangrijke rol.

Or. en

Amendement 77



PE652.416v01-00 30/176 AM\1205767NL.docx

NL

Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten vanaf het begin rekening 
houden met de economische en sociale 
gevolgen ervan, ook in het licht van de 
COVID-19-pandemie, en alle mogelijke 
instrumenten inzetten om negatieve 
gevolgen te verzachten. De begroting van 
de Unie speelt daarbij een belangrijke rol.

Or. en

Amendement 78
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De transitie kan alleen slagen als ze 
eerlijk en sociaal aanvaardbaar is voor 
iedereen. Daarom moeten zowel de Unie 
als de lidstaten, evenals de verschillende 
regionale en lokale overheden, vanaf het 
begin rekening houden met de 
economische, sociale en 
werkgelegenheidsgevolgen ervan en alle 
mogelijke instrumenten inzetten om 
negatieve gevolgen ongedaan te maken. 
De begroting van de Unie speelt daarbij 
een aanvullende rol.

Or. it

Amendement 80
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 81
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
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Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 82
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 83
Niklas Nienaß
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De horizontale beginselen als 
bedoeld in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) en 
in artikel 10 VWEU, met inbegrip van het 
subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel als bedoeld in 
artikel 5 VEU, moeten worden nageleefd 
bij de uitvoering van het JTF, rekening 
houdend met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. De 
lidstaten en de Commissie moeten ook 
voldoen aan de verplichtingen van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, en 
toegankelijkheid garanderen in 
overeenstemming met artikel 9 daarvan 
en met het recht van de Unie tot 
harmonisering van toegankelijkheidseisen 
voor producten en diensten. De lidstaten 
en de Commissie moeten ernaar streven 
ongelijkheden op te heffen, de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen en 
het genderperspectief te integreren, 
alsmede discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden. Het JTF mag geen 
maatregelen ondersteunen die bijdragen 
aan enige vorm van segregatie of 
uitsluiting. De doelstellingen van het JTF 
moeten worden nagestreefd in het kader 
van duurzame ontwikkeling en in 
overeenstemming met het Verdrag van 
Aarhus en de bevordering door de Unie 
van de in de artikelen 11 en 191, lid 1, 
VWEU verankerde doelstelling inzake 
behoud, bescherming en verbetering van 
de kwaliteit van het milieu en de 
bestrijding van de klimaatverandering, 
waarbij het beginsel “de vervuiler betaalt” 
wordt toegepast. De steun die in het kader 
van het JTF wordt verleend, moet in 
overeenstemming zijn met het beginsel dat 
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energie-efficiëntie op de eerste plaats 
komt.

Or. en

Amendement 84
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De doelstellingen van het JTF 
moeten worden nagestreefd in het kader 
van de in de Europese pijler van sociale 
rechten uiteengezette doelstellingen. Om 
een betere en duurzamere toekomst voor 
iedereen te bereiken, moet de steun van 
het JTF worden gericht op de 
overkoepelende en internationaal erkende 
agenda van de Verenigde Naties voor 
2030 en moet een bijdrage worden 
geleverd aan de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling en de 
bijbehorende streefcijfers voor 2030. De 
lidstaten moeten toezien op de 
consistentie, coherentie en synergieën met 
de Europese pijler van sociale rechten en 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, met inachtneming van 
lokale en regionale uitdagingen.

Or. en

Amendement 85
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 

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

een duurzaam Europa, waarbij ten minste 
1 biljoen EUR wordt ingezet ter 
ondersteuning van duurzame 
investeringen in de loop van de komende 
tien jaar via de EU-begroting en 
bijbehorende instrumenten, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie dat is gericht op een sociaal 
eerlijke en rechtvaardige groene transitie, 
waarvoor ten minste 100 miljard EUR 
wordt gemobiliseerd, met name 
werknemers en inwoners van de door de 
transitie getroffen regio’s steunen, terwijl 
acties voor een groene transitie van 
relevante programma’s in het kader van 
het MFK voor 2021-2027 worden 
aangevuld. Het mechanisme moet de 
sociale en economische gevolgen – met 
name voor tijdens het proces getroffen 
werknemers – van de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

Or. en

Amendement 86
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen, met nadruk op 
investeringen die sociale effecten sorteren 
en een focus op de regio’s en gebieden in 
de samenleving waar het gevaar op 
economische instabiliteit als gevolg van de 
transitie het grootst is.

Or. en

Amendement 87
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale en 
economische gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen, rekening houdend met 
de Europese pijler van sociale rechten, die 
in november 2017 werd verkondigd door 
de Europese Raad, het Europees 
Parlement en de Commissie.

Or. en

Amendement 88
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 89
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen, alsook de bijdrage 
ervan aan een robuuste en duurzame 
economie, groene banen en de positieve 
effecten op de volksgezondheid.

Or. en

Amendement 90
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 91
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AM\1205767NL.docx 39/176 PE652.416v01-00

NL

transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale en 
economische gevolgen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de Unie helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de negatieve 
sociale en economische gevolgen van de 
transitie naar klimaatneutraliteit in de Unie 
en van de COVID-19-crisis helpen 
aanpakken door de begrotingsuitgaven van 
de Unie voor sociale en 
klimaatdoelstellingen op regionaal niveau 
samen te brengen.

Or. it

Amendement 92
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa, moet een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie de andere acties aanvullen in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027. Het mechanisme moet de sociale, 
economische en milieugevolgen van de 
transitie naar klimaatneutraliteit tegen 
2040 in de Unie helpen aanpakken door de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
sociale en klimaatdoelstellingen op 
regionaal niveau samen te brengen.

Or. en

Amendement 93
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
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Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 94
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 95
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Gelet op de grote uitdagingen en behoeften van de energietransitie en de beperkte financiële 
middelen die daarvoor in de EU-begroting zijn voorzien, mag de specifieke doelstelling van 
het JTF niet alleen gericht zijn op verzachting van de negatieve sociaaleconomische effecten 
van de transitie, maar moet deze in de eerste plaats gericht zijn op de energietransitie zelf.
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Amendement 96
Maria Spyraki

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 97
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten en 
alle kansen beter te benutten door steun te 
verlenen aan de meest getroffen gebieden 
en gemeenschappen, en in het bijzonder 
alle betreffende werknemers. 
Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties de transitie 
stimuleren door de diversificatie en de 
modernisering van de lokale economie te 
financieren, onder meer om een maximaal 
niveau van energie-efficiëntie en 
benutting van hernieuwbare energie en 
volledige milieuduurzaamheid te bereiken 
en door negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid te voorkomen. Dit komt 
tot uiting in de specifieke doelstelling van 
het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. en

Amendement 98
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie en 
de modernisering van de lokale economie 
te financieren, alternatieve middelen op 
lokaal niveau aan te wijzen en te benutten 
en de negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid te verzachten. De door 
het JTF gesteunde maatregelen moeten 
het fenomeen van ontvolking van regio’s 
tijdens de energietransitie tegengaan. Dit 
komt tot uiting in de specifieke doelstelling 
van het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. en

Amendement 99
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 
de specifieke doelstellingen van het JTF 

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

tot stand te brengen die geen risico’s op 
sociale onzekerheid of een onstabiel 
ondernemingsklimaat in deze gebieden 
creëert of verergert. Overeenkomstig de 
specifieke doelstellingen van het JTF 
moeten de door het JTF gesteunde acties 
het effect van de transitie rechtstreeks 
helpen temperen door de diversificatie, de 
reconversie en de modernisering van de 
lokale economie te financieren en de 
negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid te verzachten. Dit komt 
tot uiting in de specifieke doelstelling van 
het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. en

Amendement 100
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de klimaattransitie te 
stimuleren door steun te verlenen aan de 
meest getroffen gebieden en werknemers 
en aan de productieve sectoren van de 
economieën van alle lidstaten die nu de 
hoogste uitstoot hebben en die derhalve 
gevolgen zullen ondervinden van de 
transitie. Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties de transitie 
rechtstreeks helpen ondersteunen door 
nieuwe werkgelegenheidskansen te 
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doelstelling van het JTF, die op hetzelfde 
niveau is vastgesteld en samen met de in 
artikel [4] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

creëren, nieuwe infrastructuren te 
financieren, alsook de diversificatie en de 
modernisering van de lokale economie, en 
de omschakeling te stimuleren. Dit komt 
tot uiting in de specifieke doelstelling van 
het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. it

Amendement 101
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 102
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 103
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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

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

Or. en

Amendement 104
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij deze verordening wordt het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
(“JTF”) opgericht, een van de pijlers van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat in het kader van het 
cohesiebeleid wordt geïmplementeerd. 
Doel van het JTF is de negatieve gevolgen 
van de klimaattransitie te verzachten door 
steun te verlenen aan de meest getroffen 
gebieden en werknemers. Overeenkomstig 

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

Overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van het JTF moeten de door 
het JTF gesteunde acties het effect van de 
transitie rechtstreeks helpen temperen door 
de diversificatie en de modernisering van 
de lokale economie te financieren en de 
negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid te verzachten. Dit komt 
tot uiting in de specifieke doelstelling van 
het JTF, die op hetzelfde niveau is 
vastgesteld en samen met de in artikel [4] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] genoemde 
beleidsdoelstellingen wordt vermeld.

Or. es

Amendement 105
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 106
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De overige twee pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie moeten een aanvullende reeks 
maatregelen en 
financieringsmogelijkheden bieden naast 
het JTF, teneinde de transitie te 
vergemakkelijken en te versnellen, niet 
alleen in de meest getroffen regio’s, maar 
ook in andere regio’s in transitie. De 
pijlers 2 en 3 van het JTF zullen een 
bredere waaier van investeringen 
ondersteunen vanuit een sectoraal en 
geografisch perspectief. Een specifieke 
regeling voor een rechtvaardige transitie 
in het kader van InvestEU zal particuliere 
investeringen aantrekken die ten goede 
komen aan regio’s in transitie, hun 
economieën helpen om nieuwe bronnen 
van groei aan te boren, en de geleidelijke 
energietransitie naar een volledig 
koolstofvrije economie versnellen. De met 
de EIB opgezette leningfaciliteit voor de 
overheidssector, die steun krijgt uit de 
EU-begroting, zal worden gebruikt om 
tegen gunstige voorwaarden leningen te 
verstrekken aan de overheidssector, 
bijvoorbeeld voor investeringen in de 
energie- en vervoersinfrastructuur, 
stadsverwarmingsnetwerken en de 
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renovatie en isolatie van gebouwen.

Or. en

Amendement 107
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie zal, door de hervorming van de 
verordening houdende algemene 
bepalingen, worden geïntegreerd in het 
pakket fondsen dat bestemd is voor het 
cohesiebeleid. Als zodanig moet erop 
worden toegezien dat de bepalingen van 
artikel 174, alinea 1, VWEU worden 
nageleefd, waarbij een actie wordt 
bevorderd ter versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang. Daarom moet het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie in al zijn 
bepalingen de verdediging van het 
terugdringen van de verschillen tussen de 
verschillende regio’s weerspiegelen, met 
bijzondere nadruk op de minder 
begunstigde regio’s, om mogelijke 
economische of sociale nadelen in het 
transitieproces te vermijden.

Or. es

Amendement 109
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij de uitvoering van de Europese 
Green Deal, en met name bij het gebruik 
van het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie, moeten de lidstaten hun 
nationale ondersteuningsbeleid richten op 
het versterken en belonen van goed 
ondernemingsgedrag, met van name 
kleine en micro-ondernemingen, en niet 
op het opleggen van lasten en 
beperkingen aan de productieve sectoren 
binnen hun economische stelsels.
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Or. en

Amendement 110
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De transitie naar een 
klimaatneutrale en duurzame 
samenleving is een van de belangrijkste 
gemeenschappelijke doelstellingen van de 
EU, en de gedeelde inspanningen van alle 
lidstaten zijn essentieel om die doelstelling 
te verwezenlijken. De toegang tot het JTF 
als zodanig moet afhankelijk worden 
gesteld van de vaststelling van een 
nationale doelstelling inzake de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling 
van klimaatneutraliteit tegen 2050, en van 
de tussentijdse streefcijfers voor 2030.

Or. en

Amendement 111
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Een Fonds voor een rechtvaardige 
transitie kan de bestaande ongelijkheden 
tussen de lidstaten niet verergeren, noch 
de interne markt verzwakken.

Or. es
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Amendement 112
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Het JTF moet een belangrijke 
bijdrage leveren aan het verzachten van de 
deflatie die voortkomt uit de bestrijding 
van klimaatverandering, met bijzondere 
aandacht voor de zwaarst getroffen 
economische sectoren en regio’s.

Or. it

Amendement 113
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 

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

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties. De middelen van het JTF 
zullen bijdragen tot het integreren van 
klimaatacties en tot de verwezenlijking 
van een algemeen streefcijfer van 25 % 
van de begrotingsuitgaven van de EU ter 
ondersteuning van klimaatdoelstellingen. 
De uit het EFRO en het ESF+ 
overgedragen middelen zullen ten volle 
bijdragen tot het halen van dit streefcijfer.

Or. en

Motivering

De verplichte overdracht van middelen van de armste regio’s die profiteren van het 
cohesiebeleid naar de regio’s die het meest worden getroffen door de transitie leidt tot een 
onredelijke vermindering van de begroting voor het cohesiebeleid. De overdracht moet 
optioneel zijn en de toewijzingen in dit verband mogen niet meer bedragen dan de JTF-
toewijzingen. Bovendien moeten overdrachten worden opgenomen in de thematische 
concentratie van beleidsdoelstelling nr. 2 en de vereiste met betrekking tot EU-
begrotingsuitgaven die klimaatdoelstellingen ondersteunen.

Amendement 114
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 

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

bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties. De middelen uit het eigen 
budget van het JTF zijn aanvullende 
middelen en komen bovenop de 
investeringen die nodig zijn om het 
algemene streefcijfer van 25 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen. De uit het 
EFRO en het ESF+ overgedragen middelen 
zullen ten volle bijdragen tot het halen van 
dit streefcijfer en het vergemakkelijken 
van de ecologische transitie, terwijl zij ten 
volle zullen bijdragen aan nieuwe 
hoogwaardige banen, inclusieve 
duurzame groei en regionale 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 115
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

EFRO en het ESF+ door de afzonderlijke 
lidstaten zal een aanvullende bijdrage 
leveren tot het halen van dit streefcijfer.

Or. en

Amendement 116
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sl

Motivering

Enige flexibiliteit is geboden, in ieder geval bij het stellen van een ondergrens voor de 
middelen die uit het EFRO en ESF+ worden overgedragen, want dat maakt het makkelijker 
om op de behoeften van de regio in transitie in te spelen.
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Amendement 117
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties. De nieuwe middelen uit het 
eigen budget van het JTF zijn aanvullende 
middelen naast het bestaande beleid en 
komen bovenop de investeringen die nodig 
zijn om het algemene streefcijfer van 25 % 
van de begrotingsuitgaven van de Unie 
voor klimaatdoelstellingen te halen. De 
middelen van het EFRO en het ESF+ 
kunnen op vrijwillige basis worden 
gebruikt om de JTF-interventies aan te 
vullen.

Or. en

Amendement 118
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 

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

verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties. De middelen uit het eigen 
budget van het JTF zijn aanvullende 
middelen en komen bovenop de 
investeringen die nodig zijn om het 
algemene streefcijfer van 25 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen.

Or. en

Amendement 119
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 120
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 121
Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 122
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 

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

bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaat- en milieuacties. De middelen uit 
het eigen budget van het JTF zijn 
aanvullende middelen en komen bovenop 
de investeringen die nodig zijn om het 
algemene streefcijfer van 25 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen. De uit het 
EFRO en het ESF+ overgedragen middelen 
zullen ten volle bijdragen tot het halen van 
dit streefcijfer.

Or. es

Amendement 123
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 
Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties. De middelen uit het eigen 
budget van het JTF zijn aanvullende 
middelen en komen bovenop de 
investeringen die nodig zijn om het 
algemene streefcijfer van ten minste 50 % 
van de begrotingsuitgaven van de Unie 
voor klimaatdoelstellingen te halen. De uit 
het EFRO en het ESF+ overgedragen 
middelen zullen ten volle bijdragen tot het 
halen van dit streefcijfer.

Or. en
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Amendement 124
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 125
Nora Mebarek

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien het belangrijk is dat bij 
de strijd tegen klimaatverandering de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
verbintenis met betrekking tot de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties en de in de 

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

Europese Green Deal voorgestelde 
verhoogde ambitie van de Unie worden 
gerespecteerd, moet het JTF een cruciale 
bijdrage leveren bij de mainstreaming van 
klimaatacties. De middelen uit het eigen 
budget van het JTF zijn aanvullende 
middelen en komen bovenop de 
investeringen die nodig zijn om het 
algemene streefcijfer van 30 % van de 
begrotingsuitgaven van de Unie voor 
klimaatdoelstellingen te halen. De uit het 
EFRO en het ESF+ overgedragen middelen 
zullen ten volle bijdragen tot het halen van 
dit streefcijfer.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het standpunt van het Europees Parlement in zijn tussentijdse verslag van 14 
november 2018 over het MFK 2021-2027.

Amendement 126
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

klimaatdoelstellingen te halen. De uit het 
EFRO en het ESF+ overgedragen middelen 
kunnen bijdragen tot het halen van dit 
streefcijfer.

Or. en

Amendement 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Een rechtvaardige transitie houdt 
ook in ondersteuning van degenen die het 
meest door klimaatverandering worden 
getroffen. De gevolgen van een 
veranderend klimaat zullen een 
onevenredig ongunstige invloed hebben 
op sommige regio’s en gemeenschappen 
die, in de geest van Europese solidariteit, 
moeten worden ondersteund.

Or. es

Amendement 128
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Een rechtvaardige transitie moet 
een horizontaal beleid vormen in het 
nieuwe MFK voor 2021-2027 en moet 
bijgevolg voldoende worden gefinancierd. 
De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen. Het JTF moet 
een aanvulling vormen op andere 
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financieringsregelingen om ervoor te 
zorgen dat een eerlijke, inclusieve 
transitie naar klimaatneutraliteit en de 
oprichting van de JTF niet leiden tot 
bezuinigingen op of verplichte 
overdrachten van andere fondsen die 
onder Verordening (EU) ... / ... [nieuwe 
GB-verordening] vallen. De toewijzing 
van middelen uit het JTF mag niet ten 
koste gaan van regio’s die er niet van 
profiteren, omdat de structurele 
verschillen daardoor groter zouden 
kunnen worden.

Or. en

Amendement 129
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten 
een aanvulling vormen op de beschikbare 
middelen uit hoofde van het cohesiebeleid 
en van andere fondsen, en moeten 
specifiek worden gericht op de transitie 
naar een groene economie in de regio’s 
die het sterkst afhankelijk zijn van 
steenkool of andere onduurzame 
brandstoffen, bijvoorbeeld in de regio 
rond de Jiu-vallei, waarbij prioriteit moet 
worden verleend aan investeringen die 
sociale effecten sorteren en zowel de 
bedrijfsontwikkeling als de positieve 
ontwikkeling van sociale indicatoren 
bevorderen, en waarbij sociale schokken, 
plotselinge sluitingen van bedrijven of 
verliezen van menselijk kapitaal en de 
ontvolking van kwetsbare regio’s moeten 
worden voorkomen.

Or. en
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Amendement 130
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen, zodat het JTF 
kan dienen als aanvullend instrument om 
de sociale, economische en 
milieugevolgen van de transitie in de 
meest getroffen gebieden aan te pakken 
en zo de effecten van andere 
langetermijnbeleid van de EU aan te 
vullen en niet te schaden. De oprichting 
van het JTF mag niet leiden tot 
bezuinigingen in, of overdrachten uit, de 
middelen die zijn toegewezen aan de 
andere MFK-fondsen.

Or. en

Amendement 131
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen en bovenop het 
voorstel van de Commissie voor het 
cohesiebeleid in het MFK voor 2021-2027 
komen. De uit het EFRO en het ESF+ 
naar het JTF overgedragen vrijwillige 
bijdragen mogen niet meer dan 60 % van 
het steunbedrag uit het JTF bedragen. Ze 
mogen niet van invloed zijn op de 
sleutelrol van het cohesiebeleid en mogen 
niet meer dan 20 % van de oorspronkelijk 
aan een lidstaat voor het EFRO en het 
ESF+ toegewezen middelen bedragen.
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Or. en

Motivering

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS were 
to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Amendement 132
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen, zodat het JTF 
kan dienen als aanvullend instrument om 
de sociale, economische en 
milieugevolgen van de transitie in de 
meest getroffen gebieden aan te pakken 
en zo de effecten van andere 
langetermijnbeleid van de EU aan te 
vullen en niet te schaden. De oprichting 
van het JTF mag niet leiden tot 
bezuinigingen in de fondsen die onder 
Verordening (EU) .../... [nieuwe GB-
verordening] vallen, noch tot 
overdrachten uit die fondsen.

Or. en

Amendement 133
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen en de weg 
vrijmaken voor andere instrumenten en 
programma’s ter ondersteuning van en in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van een sociaal rechtvaardige transitie 
voor iedereen naar een volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 
klimaatneutrale en circulaire economie, 
gericht op klimaatneutraliteit tegen 2040.

Or. en

Amendement 134
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen binnen regionale 
kaders gericht op een optimale 
hefboomwerking van particulier kapitaal. 
De oprichting van het JTF mag niet 
leiden tot bezuinigingen in de fondsen die 
onder Verordening (EU) .../... [nieuwe 
GB-verordening] vallen, noch tot 
overdrachten uit die fondsen.

Or. en

Amendement 135
Niklas Nienaß
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF zijn op 
zich onvoldoende om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te bewerkstelligen. Het 
JTF moet daarom worden aangevuld met 
de beschikbare middelen uit hoofde van 
andere fondsen en instrumenten, die 
moeten worden ingezet in 
overeenstemming met en ter 
ondersteuning van de doelstellingen van 
een rechtvaardige transitie naar 
klimaatneutraliteit voor iedereen.

Or. en

Amendement 136
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen en bij de 
toewijzingscriteria moet rekening worden 
gehouden met het niveau van 
economische ontwikkeling van de 
lidstaten en regio’s en hun 
overeenkomstige investeringscapaciteit.

Or. es

Amendement 137
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen. De oprichting 
van het JTF mag niet leiden tot 
bezuinigingen in de fondsen die onder 
Verordening (EU) .../... [nieuwe GB-
verordening] vallen, noch tot 
overdrachten uit die fondsen.

Or. it

Amendement 138
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen. De oprichting 
van het JTF mag niet leiden tot 
bezuinigingen in de fondsen die onder 
Verordening (EU) .../... [nieuwe GB-
verordening] vallen, noch tot 
overdrachten uit die fondsen.

Or. sl

Motivering

De oprichting van het JTF mag niet ten koste gaan van fondsen die in het kader van andere 
Europese instrumenten voor het regionale en cohesiebeleid worden ingezet.

Amendement 139
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen.

(7) De middelen uit het JTF moeten 
een toevoeging en aanvulling van de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid vormen. De oprichting van 
het JTF mag niet leiden tot bezuinigingen 
in de fondsen die onder Verordening (EU) 
.../... [nieuwe GB-verordening] vallen.

Or. pt

Amendement 140
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen, die niet het 
voorwerp mogen zijn van bezuinigingen 
of overdrachten op basis van Verordening 
(EU) .../... [nieuwe GB-verordening].

Or. en

Amendement 141
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF moeten de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid aanvullen en mogen niet 
leiden tot bezuinigingen of verplichte 
overdrachten vanuit de EU-fondsen die 
vallen onder Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening].

Or. en
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Amendement 142
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De middelen uit het JTF kunnen de 
beschikbare middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid op vrijwillige basis 
aanvullen.

Or. en

Motivering

Suggestie in verband met de wijziging van artikel 6, lid 2. De verplichte overdracht van 
middelen van de armste regio’s die profiteren van het cohesiebeleid naar de regio’s die het 
meest worden getroffen door de transitie leidt tot een onredelijke vermindering van de 
begroting voor het cohesiebeleid. De overdracht moet optioneel zijn en de toewijzingen in dit 
verband mogen niet meer bedragen dan de JTF-toewijzingen.

Amendement 143
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 144
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Naast het in artikel 3, lid 2, 
uiteengezette financiële budget kunnen de 
middelen voor het JTF worden verhoogd 
met aanvullende middelen die in het 
kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure door de 
begrotingsautoriteit in de begroting van 
de Unie worden toegewezen. Bovendien 
kan het financiële budget voor het JTF 
worden verhoogd met aanvullende 
bijdragen van de lidstaten en met andere 
middelen overeenkomstig de toepasselijke 
basishandeling en externe toegewezen 
ontvangsten vormen naast de in 
artikel 21, lid 2, onder a), van het 
Financieel Reglement genoemde 
gevallen. 

Or. en

Amendement 145
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De nationale medefinanciering die 
wordt verstrekt in aanvulling op de JTF-
middelen mag niet worden meegerekend 
bij de tekortberekening in het kader van 
het stabiliteits- en groeipact.

Or. en

Amendement 146
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. De 
transitie zal ook bijzonder moeilijk zijn in 
de ultraperifere gebieden en op de 
eilanden. Het JTF moet daarom alle 
lidstaten ten goede komen, maar de 
verdeling van de financiële middelen van 
het JTF moet de capaciteit van de lidstaten 
weerspiegelen om de nodige investeringen 
te financieren om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren. Het JTF 
moet eveneens de ultraperifere gebieden 
en de eilanden die afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen ondersteunen in hun 
transitie naar zelfvoorziening op het 
gebied van energie, en moet voorzien in 
specifieke financiering uit hoofde van 
artikel 349 VWEU.

Or. fr

Amendement 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 

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

en verbindingswegen die geleidelijk 
moeten verdwijnen of verminderen met 
het oog op de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Bijzondere aandacht moet in dat verband 
uitgaan naar insulaire, afgelegen en 
berggebieden, waar de energietransitie 
naar klimaatneutraliteit moeilijker te 
verwezenlijken is vanwege het lage aantal 
inwoners. Het JTF moet daarom alle 
lidstaten ten goede komen, maar de 
verdeling van de financiële middelen van 
het JTF moet de capaciteit van de lidstaten 
weerspiegelen om de nodige investeringen 
te financieren om de transitie naar 
klimaatneutraliteit te realiseren, ook gelet 
op de herziening van de prioriteiten en de 
dringende situatie als gevolg van de 
COVID-19-crisis.

Or. it

Amendement 148
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van of tot voor kort sterk 
afhankelijk zijn geweest van fossiele 
brandstoffen of broeikasgasintensieve 
industriële activiteiten die geleidelijk 
moeten verdwijnen, of die zich moeten 
aanpassen vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Maar het zal ook ingewikkeld zijn voor die 
regio's die met meer moeilijkheden te 
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capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

kampen hebben, zoals de ultraperifere en 
insulaire regio’s, geografisch benadeelde 
regio’s en regio’s die de gevolgen 
ondervinden van ontvolking en 
geografische spreiding. Daarom moet de 
verdeling van de financiële middelen van 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
hun capaciteit weerspiegelen om de nodige 
investeringen te financieren om de transitie 
naar klimaatneutraliteit tegen 2050 en de 
ambitieuze energie- en 
klimaatbeleidsdoelstellingen te realiseren.

Or. es

Amendement 149
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. Er 
moet in dit verband bijzondere aandacht 
uitgaan naar insulaire en afgelegen 
gebieden waar de energietransitie naar 
klimaatneutraliteit met het oog op de 
bevolking extra uitdagend is. Het JTF 
moet daarom alle lidstaten ten goede 
komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit zo 
snel mogelijk doch uiterlijk tegen 2050 te 
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realiseren.

Or. en

Amendement 150
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. Zo 
moet er bijzondere aandacht worden 
besteed aan de specifieke uitdagingen die 
de impact van de transitie naar 
klimaatneutraliteit met zich meebrengt in 
afgelegen, insulaire en geografisch 
benadeelde gebieden, evenals in gebieden 
die te maken hebben met de 
demografische uitdaging van ontvolking. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

Or. es

Amendement 151
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
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Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren. Niettemin moet rekening 
worden gehouden met de 
energiecapaciteit van de ultraperifere en 
plattelandsgebieden en minder 
toegankelijke gebieden die momenteel niet 
op de algemene energie-infrastructuur 
zijn aangesloten.

Or. en

Amendement 152
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 

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

vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
capaciteit van de lidstaten weerspiegelen 
om de nodige investeringen te financieren 
om de transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren. Er moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar insulaire of dunbevolkte en 
afgelegen gebieden, waar de 
energietransitie naar klimaatneutraliteit 
lastiger te verwezenlijken is.

Or. en

Amendement 153
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 154
Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 
voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
of broeikasgasintensieve industriële 
activiteiten die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. Er 
moet bijzondere aandacht uitgaan naar 
insulaire en plattelandsgebieden, 
overeenkomstig artikel 174 VWEU en 
zoals uiteengezet in de mededeling over de 
Europese Green Deal. Het JTF moet 
daarom alle lidstaten ten goede komen, 
maar de verdeling van de financiële 
middelen van het JTF moet de capaciteit 
van de lidstaten weerspiegelen om de 
nodige investeringen te financieren om de 
transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

Or. en

Amendement 155
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De transitie naar een 
klimaatneutrale economie is een uitdaging 

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

voor alle lidstaten. De transitie zal 
bijzonder lastig zijn voor lidstaten die sterk 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, 
beschikken over broeikasgasintensieve 
industriële activiteiten of industriële 
activiteiten waarbij producten worden 
vervaardigd die door de transitie naar 
klimaatneutraliteit in de EU worden 
getroffen, die geleidelijk moeten 
verdwijnen, of die zich moeten aanpassen 
vanwege de transitie naar 
klimaatneutraliteit en daartoe niet over de 
nodige financiële middelen beschikken. 
Het JTF moet daarom alle lidstaten ten 
goede komen, maar de verdeling van de 
financiële middelen van het JTF moet de 
startpositie van de afzonderlijke lidstaten 
in het energietransitieproces 
weerspiegelen alsook hun capaciteit om de 
nodige investeringen te financieren om de 
transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

Or. en

Amendement 156
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gericht zijn op de meest getroffen 
gebieden, met name steenkool- en 
olieschalieregio’s, en moet de capaciteit 
van de lidstaten weerspiegelen om de 
nodige investeringen te financieren om de 
transitie naar klimaatneutraliteit te 
realiseren.

Or. en

Amendement 157
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 158
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 159
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Met het oog op een eerlijke en 
duurzame transitie die ervoor zorgt dat de 
doelstellingen van deze verordening 
worden bereikt en doeltreffend zijn, moet 
bij de toewijzing van de middelen ook 
rekening worden gehouden met de door 
de lidstaten behaalde resultaten ten 
aanzien van de 2020-doelstellingen inzake 
de vermindering van broeikasgasemissies, 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie. Op die manier mag het JTF de 
lidstaten die al hebben geïnvesteerd en op 
koers liggen om de vastgestelde 
doelstellingen te bereiken, niet benadelen.
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Or. en

Amendement 160
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om een passend financieel kader 
voor het JTF vast te stellen moet de 
Commissie de jaarlijkse verdeling van de 
beschikbare toewijzingen per lidstaat en 
aanpassingen als gevolg van tussentijdse 
investeringen in het kader van de 
doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” vaststellen op 
basis van objectieve en transparante 
criteria in het FTJ-verdeelsysteem, 
waaronder het instellen van een 
mechanisme voor een rechtvaardige 
verdeling, zowel van de Europese Unie tot 
de lidstaten als van de landen tot hun 
gebieden.

Or. es

Amendement 161
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om een passend financieel kader 
voor het JTF vast te stellen moet de 
Commissie de jaarlijkse verdeling van de 
beschikbare toewijzingen per lidstaat in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” vaststellen op 
basis van objectieve criteria. De lidstaten 
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moeten ervoor zorgen dat de gemeenten 
en steden rechtstreeks toegang hebben tot 
de JTF-middelen die aan hen beschikbaar 
moeten worden gesteld overeenkomstig 
hun objectieve behoeften.

Or. en

Amendement 162
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het proces op weg naar een 
koolstofvrije economie mag niet leiden tot 
sociale ontwrichting, maar moet 
koolstofvrije, fatsoenlijke en veilige 
kansen op werk ontsluiten, met inbegrip 
van ondernemerschap, in het kader van 
een nieuwe industriële strategie en op 
basis van een nieuw duurzaam 
energiesysteem.

Or. en

Amendement 163
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De COVID-19-crisis heeft laten 
zien dat de EU en het mondiale 
economische systeem sterk afhankelijk 
zijn van lange toeleveringsketens. De 
transitie naar een volledig circulaire 
economie en de noodzaak om de relocatie 
van de productie, bijvoorbeeld van 
medische benodigdheden en 
basisgeneesmiddelen, en de consumptie 
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mogelijk te maken, zijn daarom 
sleutelcomponenten van de EU-
langetermijnstrategie om de Europese 
gebieden veerkrachtiger te maken, en 
zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en 
mogelijkheden voor waardecreatie in de 
gehele Unie.

Or. en

Amendement 164
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat-, sociale, 
energie- en milieuprioriteiten van de Unie. 
De lijst van investeringen moet de 
investeringen prioriteren die mensen, 
gemeenschappen en lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op 
middellange en lange termijn, rekening 
houdend met alle doelstellingen van de 
Green Deal en van de Europese pijler van 
sociale rechten. De gefinancierde 
projecten moeten bijdragen tot de transitie 
naar een volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, zeer hulpbronnen- en 
energie-efficiënte klimaatneutrale en 
circulaire economie, gericht op 
klimaatneutraliteit in de Unie tegen 2040. 
Voor krimpende sectoren – zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf, gas, olie en olieschalie of 
de winning van deze fossiele brandstoffen 
– moet de steun worden gekoppeld aan de 
geleidelijke beëindiging van deze 
activiteiten en de overeenkomstige 
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aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

vermindering van de werkgelegenheid. 
Wat de transformatie van sectoren met 
hoge emissies van broeikasgassen betreft, 
moet de steun nieuwe activiteiten 
bevorderen via het gebruik van nieuwe 
technologieën, nieuwe processen of 
producten die tot een aanzienlijke reductie 
van de emissies en tot energie- en 
hulpbronnenefficiëntie en een 
toegenomen gebruik van hernieuwbare-
energiebronnen leiden – door de klimaat- 
en energiedoelstellingen van de EU voor 
2030 te verbeteren en klimaatneutraliteit in 
de EU te verwezenlijken tegen 2040 – en 
tegelijkertijd de werkgelegenheid vrijwaren 
en bevorderen en een verslechtering van 
het milieu vermijden. Bijzondere aandacht 
moet ook uitgaan naar het beginsel dat de 
vervuiler betaalt en dat energie-efficiëntie 
op de eerste plaats komt. Er moet 
prioriteit worden verleend aan de 
activiteiten die i) leiden tot maximale 
voordelen voor gemeenschappen, zoals de 
collectieve betrokkenheid van burgers bij 
het energiesysteem via hernieuwbare-
energiegemeenschappen, 
energiegemeenschappen van de burgers 
en collectieve zelfverbruikers, of 
individueel, als zelfverbruikers en actieve 
afnemers van hernieuwbare energie, en 
ii) aan activiteiten ter bevordering van 
innovatie en onderzoek op het gebied van 
geavanceerde en duurzame technologieën, 
digitalisering en connectiviteit, op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen 
bijdragen tot het scheppen van groene, 
duurzame en hoogwaardige banen en de 
negatieve neveneffecten van de transitie 
naar een volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, zeer hulpbronnen- en 
energie-efficiënte klimaatneutrale en 
circulaire economie gericht op 
klimaatneutraliteit in de Unie tegen 2040 
helpen verzachten, deze transitie 
versnellen en tot een dergelijke economie 
bijdragen.

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

Or. en

Motivering

Investments should place social fairness and the wellbeing of people and communities at their 
heart to ensure a just transition. This means applying the polluter pays principle, the energy 
efficiency first principle (e.g. by investing in massive building renovation, as for the 
Renovation Wave Initiative) and recognising the value of investing in community-based 
solutions such as the development of local majority-owned renewable energy communities or 
renewable energy self-consumers (as defined in the Renewable Energy Directive 2018/2001), 
in partnership with the local communities.

Amendement 165
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de beleidsprioriteiten 
van de Unie op het gebied van klimaat, 
milieu, cohesie, industrie, mobiliteit en 
energie. De lijst van investeringen moet de 
investeringen omvatten die lokale 
economieën ondersteunen en duurzaam 
zijn op lange termijn, rekening houdend 
met alle doelstellingen van de Green Deal. 
De gefinancierde projecten moeten 



PE652.416v01-00 90/176 AM\1205767NL.docx

NL

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

hoofdzakelijk worden gericht op de 
verzachting van de negatieve economische 
en sociale effecten van de transitie en 
moeten bijdragen tot de geleidelijke 
transitie naar een klimaatneutrale en 
circulaire economie, rekening houdend 
met de economische, sociale en 
energiesituatie van de afzonderlijke 
lidstaten. Investeringen in transitionele 
energiebronnen zoals aardgas moeten in 
aanmerking komen voor steun indien 
zulke investeringen leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies en ze het gebruik van 
hernieuwbaar gas als duurzaam 
alternatief mogelijk maken. Voor 
krimpende sectoren — zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf en olieschalie of de winning 
van deze vaste fossiele brandstoffen — 
moet de steun worden toegestaan indien in 
het territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie een strategie voor 
geleidelijke beëindiging wordt beschreven. 
Wat de transformatie van sectoren met 
hoge emissies van broeikasgassen betreft, 
moet de steun nieuwe activiteiten 
bevorderen via het gebruik van nieuwe 
marktklare technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën en de uitrol ervan, 
digitalisering, connectiviteit en slimme en 
duurzame mobiliteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
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economie bijdragen.

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

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

Or. en

Amendement 166
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

werkgelegenheid na verloop van tijd. Wat 
de transformatie van sectoren met hoge 
emissies van broeikasgassen betreft, moet 
de steun nieuwe activiteiten bevorderen via 
het gebruik van nieuwe technologieën, 
nieuwe processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar de oprichting van kennis- en 
innovatiegemeenschappen, met de nadruk 
op digitalisering en connectiviteit, onder 
leiding van het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie, waarin 
onderzoek, ondernemerschap, tertiair 
onderwijs en lokale en regionale 
overheden samenkomen, teneinde het doel 
van een slimme en duurzame transitie te 
bereiken, aangezien dergelijke 
maatregelen de negatieve neveneffecten 
van de transitie naar een duurzame, 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen. Die investeringen 
moeten ook de financiering mogelijk 
maken van de kosten, tijdens en na de 
transitieperiode, van expertise en analyse 
om de doelstellingen van een succesvolle 
transformatie van kmo’s, inclusief om- en 
bijgeschoolde werknemers, te helpen 
bereiken.

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

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

Or. en

Amendement 167
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

banen vrijwaren en bevorderen en een 
verslechtering van het milieu vermijden. 
Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar 
activiteiten ter bevordering van innovatie 
en onderzoek op het gebied van 
geavanceerde en duurzame technologieën, 
digitalisering en connectiviteit, op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen de 
negatieve neveneffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen. De 
renaturatie van sites, de ontwikkeling van 
groene infrastructuur en waterbeheer 
kunnen worden ondersteund in het kader 
van een bodemherstelproject.

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

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

Or. en

Amendement 168
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 

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

moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën 
ondersteunen en duurzaam zijn op lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Europese pijler van 
sociale rechten en de Europese Green 
Deal. De gefinancierde projecten moeten 
bijdragen tot de geleidelijke en volledige 
transitie naar een duurzame, 
klimaatneutrale en circulaire economie. 
Voor krimpende sectoren – zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf en olieschalie of de winning 
van deze vaste fossiele brandstoffen – moet 
de steun worden gekoppeld aan de 
geleidelijke beëindiging van de activiteit en 
de overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Verzwarende factoren 
waarmee rekening moet worden 
gehouden, zijn het 
werkloosheidspercentage, de 
ontvolkingstrends en de eerdere 
herstructureringsactiviteiten die verband 
houden met fossiele brandstoffen, die de 
gerelateerde economische structuur in de 
regio’s hebben verzwakt. Bijzondere 
aandacht moet ook uitgaan naar activiteiten 
ter bevordering van innovatie en onderzoek 
op het gebied van geavanceerde en 
duurzame technologieën, digitalisering, 
connectiviteit en duurzame mobiliteit, op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen de 
negatieve neveneffecten van de transitie 
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naar een duurzame, klimaatneutrale en 
circulaire economie helpen verzachten en 
tot een dergelijke economie bijdragen.

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

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

Or. es

Amendement 169
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

geleidelijke beëindiging van de activiteit en 
de overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen, infrastructuren of producten 
die tot een aanzienlijke reductie van de 
emissies leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd geschoolde 
banen vrijwaren en bevorderen en een 
verslechtering van het milieu vermijden. 
Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar 
activiteiten ter bevordering van innovatie 
en onderzoek op het gebied van 
geavanceerde en duurzame technologieën, 
digitalisering en connectiviteit, ook in 
fysiek opzicht, in de vorm van 
verbindingswegen die leiden tot lagere 
broeikasgasemissies, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
financieel helpen ondersteunen en tot een 
dergelijke economie bijdragen. Die 
investeringen moeten ook de financiering 
mogelijk maken van de kosten van 
expertise en analyse om de doelstellingen 
van een succesvolle transformatie te 
helpen bereiken in bestaande gevestigde 
ondernemingen.

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

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

Or. it
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Amendement 170
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
prioriteren die mensen, gemeenschappen 
en lokale economieën ondersteunen en 
duurzaam zijn op middellange en lange 
termijn, rekening houdend met alle 
doelstellingen van de Green Deal. De 
gefinancierde projecten moeten bijdragen 
tot de transitie tegen 2040 naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie die 
vrij is van verontreiniging. Voor 
krimpende sectoren – zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf, gas, olie en olieschalie of 
de winning van deze vaste fossiele 
brandstoffen – moet de steun worden 
gekoppeld aan de geleidelijke beëindiging 
van de activiteit en de overeenkomstige 
vermindering van de werkgelegenheid. 
Wat de transformatie van sectoren met 
hoge emissies van broeikasgassen betreft, 
moet de steun nieuwe activiteiten 
bevorderen via het gebruik van nieuwe 
technologieën, nieuwe processen of 
producten die tot een aanzienlijke reductie 
van de emissies leiden – overeenkomstig 
de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 en 
het streven naar klimaatneutraliteit in de 
EU tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten die leiden tot 
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technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

maximale voordelen voor de 
gemeenschap, zoals steun voor 
hernieuwbare-energiegemeenschappen en 
zelfverbruikers van hernieuwbare energie, 
ter bevordering van innovatie en onderzoek 
op het gebied van geavanceerde en 
duurzame technologieën, digitalisering en 
connectiviteit. Dergelijke maatregelen 
moeten uitgaan van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt en dat energie-efficiëntie 
op de eerste plaats komt, moeten 
bijdragen tot het scheppen van groene en 
duurzame banen en de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
tegen 2040 helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen.

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

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

Or. en

Amendement 171
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 172
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 205013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Wat investeringen voor 
energie-efficiëntie betreft, moeten de 
renovatie en modernisering van 
gebouwen en infrastructuur hun 
toegankelijkheid bevorderen en bijdragen 
tot ecologische en sociale duurzaamheid. 
Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar 
activiteiten ter bevordering van innovatie 
en onderzoek op het gebied van 
geavanceerde en duurzame technologieën, 
digitalisering en connectiviteit, op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen de 
negatieve neveneffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen.

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

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

Or. es

Motivering

Renovatie voor energie-efficiëntie is een uitstekende gelegenheid om de toegankelijkheid van 
gebouwen en infrastructuur te verbeteren, zoals blijkt uit de bijlagen bij de aanbevelingen 
over de renovatie van gebouwen (Aanbeveling (EU) 2019/786) en over de modernisering van 
gebouwen (Aanbeveling (EU) 2019/1019), naast het bieden van nieuwe arbeidskansen, ook 
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voor personen met een handicap.

Amendement 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen. Die investeringen 
moeten ook de financiering mogelijk 
maken van de kosten van expertise en 
analyse om de doelstellingen van een 
succesvolle transformatie te helpen 
bereiken in bestaande gevestigde 
ondernemingen.

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

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

Or. it

Amendement 174
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 

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

omvatten die lokale gemeenschappen, 
mensen en economieën ondersteunen en 
duurzaam zijn op lange termijn, rekening 
houdend met alle doelstellingen van de 
Green Deal. De gefinancierde projecten 
moeten bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie. 
Voor krimpende sectoren – zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf en olieschalie of de winning 
van deze vaste fossiele brandstoffen – moet 
de steun worden gekoppeld aan de 
geleidelijke beëindiging van de activiteit en 
de overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 204013 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen. Het belang van 
cultuur, educatie en 
gemeenschapsvorming voor het 
transitieproces moet handen en voeten 
krijgen door middel van ondersteunende 
activiteiten voor het mijnerfgoed.

_________________ _________________
13 Zie “A Clean Planet for all European 
strategic long-term vision for a 
prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy”, 

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

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

Or. en

Amendement 175
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 2050 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen het scheppen van 
groene en duurzame banen bevorderen, 
de negatieve neveneffecten van de transitie 
naar een klimaatneutrale en circulaire 
economie helpen verzachten en tot een 
dergelijke economie bijdragen.

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

Or. en

Amendement 176
Katalin Cseh

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

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie, met 
inbegrip van de Overeenkomst van Parijs. 
De lijst van investeringen moet de 
investeringen omvatten die lokale 
economieën ondersteunen en duurzaam 
zijn op lange termijn, rekening houdend 
met alle doelstellingen van de Green Deal. 
De gefinancierde projecten moeten 
bijdragen tot een versnelde transitie naar 
een klimaatneutrale en circulaire economie, 
met de nadruk op het verzachten van de 
negatieve economische en sociale effecten 
van de transitie. Voor krimpende sectoren 
– zoals de energieproductie op basis van 
steenkool, bruinkool, turf en olieschalie of 
de winning van deze vaste fossiele 
brandstoffen – moet de steun worden 
gekoppeld aan de geleidelijke beëindiging 
van de activiteit en de overeenkomstige 
vermindering van de werkgelegenheid. 
Wat de transformatie van sectoren met 
hoge emissies van broeikasgassen betreft, 
moet de steun nieuwe activiteiten 
bevorderen via het gebruik van nieuwe 
technologieën, nieuwe processen of 
producten die tot een aanzienlijke reductie 
van de emissies leiden – overeenkomstig 
de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 en 
het streven naar klimaatneutraliteit in de 
EU tegen 2050 en de Overeenkomst van 
Parijs – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
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klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

Or. en

Amendement 177
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) In deze verordening worden de 
soorten investeringen vermeld waarvoor de 
uitgaven door het JTF kunnen worden 
ondersteund. Alle ondersteunde activiteiten 
moeten worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. De lijst van 
investeringen moet de investeringen 
omvatten die lokale economieën en het 
project voor slimme dorpen ondersteunen 
en duurzaam zijn op lange termijn, 
rekening houdend met alle doelstellingen 
van de Green Deal. De gefinancierde 
projecten moeten bijdragen tot een 
geleidelijke transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie. 
Voor krimpende sectoren – zoals de 
energieproductie op basis van steenkool, 
bruinkool, turf en olieschalie of de winning 
van deze vaste fossiele brandstoffen – moet 
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beëindiging van de activiteit en de 
overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden — overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 2050 13 — en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering en 
connectiviteit, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

de steun worden gekoppeld aan de 
geleidelijke beëindiging van de activiteit en 
de overeenkomstige vermindering van de 
werkgelegenheid. Wat de transformatie van 
sectoren met hoge emissies van 
broeikasgassen betreft, moet de steun 
nieuwe activiteiten bevorderen via het 
gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe 
processen of producten die tot een 
aanzienlijke reductie van de emissies 
leiden – overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 en het 
streven naar klimaatneutraliteit in de EU 
tegen 2050 13 – en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid vrijwaren en bevorderen 
en een verslechtering van het milieu 
vermijden. Bijzondere aandacht moet ook 
uitgaan naar activiteiten ter bevordering 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
van geavanceerde en duurzame 
technologieën, digitalisering, connectiviteit 
en precisielandbouw, op voorwaarde dat 
dergelijke maatregelen de negatieve 
neveneffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale en circulaire economie 
helpen verzachten en tot een dergelijke 
economie bijdragen.

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

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

Or. sl

Amendement 178
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
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Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 179
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Suggestie in verband met de amendementen op artikel 2. Gelet op de grote uitdagingen en 
behoeften van de energietransitie en de beperkte financiële middelen die daarvoor in de EU-
begroting zijn voorzien, mag de specifieke doelstelling van het JTF niet alleen gericht zijn op 
verzachting van de negatieve sociaaleconomische effecten van de transitie, maar moet deze in 
de eerste plaats gericht zijn op de energietransitie zelf.
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Amendement 180
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie moet rekening 
houden met de demografische 
uitdagingen van de door de 
klimaattransitie getroffen gebieden, met 
name die welke onder ontvolking lijden. 
Deze ontvolkte of dunbevolkte gebieden 
staan voor grote uitdagingen op het 
gebied van basisvoorzieningen, 
connectiviteit en infrastructuur. De 
sociaaleconomische structuur van deze 
ontvolkte of dunbevolkte gebieden die 
sterk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen, is daarom bijzonder 
kwetsbaar voor klimaattransitie. Daarom 
moet het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie het scheppen van 
werkgelegenheid in deze gebieden 
ondersteunen, waarmee volksverhuizing 
en bevolkingsverlies, hetgeen zou leiden 
tot een grotere ontvolking van de 
genoemde gebieden, worden voorkomen.

Or. es

Amendement 181
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Gebieden moeten de 
mogelijkheid hebben om het voortouw te 
nemen bij het bedenken van innovatieve 
oplossingen voor sociale uitdagingen in 
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verband met de transitie. Het JTF moet 
sociale innovatie ondersteunen met 
inachtneming van de bestaande normen.

Or. en

Amendement 182
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen. Er zijn inclusieve 
beleidsmaatregelen en strategieën nodig 
om de ongelijkheden in een rechtvaardig 
transitieproces te verminderen. De 
bevordering van de sociale cohesie moet 
een leidend beginsel zijn voor steun uit 
hoofde van het JTF, met bevordering van 
gendergelijkheid, integratie van 
migranten, betere omstandigheden voor 
laaggeschoolde en jonge en oudere 
werknemers, en de garantie dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten.

Or. en

Amendement 183
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eider 
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Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers 
en zelfstandigen wier activiteit wordt 
beïnvloed als gevolg van grote structurele 
veranderingen – om hen te helpen nieuwe 
arbeidskansen en nieuwe 
beroepskwalificaties te benutten die zijn 
aangepast aan een circulaire, groene en 
digitale economie – maar werkzoekenden 
ook bijstaan bij het zoeken naar werk en 
hun actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen. Bijzondere nadruk moet 
worden gelegd op jonge werknemers en 
oudere werknemers die de meeste 
problemen ondervinden bij de 
herintreding op de arbeidsmarkt.

Or. es

Amendement 184
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten en nieuwe vaardigheden te 
verwerven die aansluiten bij de groene 
economie – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
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actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen. Bovendien wordt de 
Commissie verzocht de lidstaten en de 
Europese regio’s te steunen bij het 
scheppen van tijd- en plaatsgebonden 
gunstige voorwaarden voor ecosystemen 
die in staat zijn om innovatieve 
ondernemingen aan te trekken en te 
behouden.

Or. en

Amendement 185
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor om- en 
bijscholings-, begeleidings- en andere 
ondersteunende diensten voor de getroffen 
werknemers – om hen te helpen nieuwe 
arbeidskansen te benutten – maar 
werkzoekenden ook bijstaan bij het zoeken 
naar werk en hun actieve inclusie op de 
arbeidsmarkt bevorderen. Het JTF moet 
bovendien maatregelen omvatten om de 
sociale neveneffecten van de transitie te 
verzachten, zoals stijgende woon- en 
energiekosten voor groepen met een laag 
inkomen.

Or. en

Amendement 186
Vlad-Marius Botoş

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

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers, 
tot 25 % van het totale JTF-bedrag – om 
hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten door middel van Europese 
gecertificeerde vaardigheidstrainingen 
met zowel theoretische als praktische 
modules – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen.

Or. en

Amendement 187
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Ter bescherming van de burgers die 
het meest kwetsbaar voor de 
klimaattransitie zijn, moet het JTF niet 
alleen worden gebruikt voor de om- en 
bijscholing van de getroffen werknemers – 
om hen te helpen nieuwe arbeidskansen te 
benutten – maar werkzoekenden ook 
bijstaan bij het zoeken naar werk en hun 
actieve inclusie op de arbeidsmarkt 
bevorderen. Het JTF moet ook bijzondere 
aandacht hebben voor kwetsbare groepen 
die in buitensporige mate last hebben van 
de negatieve effecten van de transitie, 
zoals werknemers met een handicap.

Or. en

Amendement 188
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Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 189
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 190
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 191
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 192
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 193
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 194
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 195
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 196
Nora Mebarek

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om- en bijscholing is niet alleen voor werknemers van belang, maar ook voor werkzoekenden 
die voorheen werkzaam waren in een van de zwaarst door de transitie getroffen gebieden.

Amendement 197
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 198
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 199
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 200
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Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om de versterking van het 
sociale beleid van de meest getroffen 
regio’s te bevorderen, moet de JTF ook de 
oprichting en verbetering van sociale 
diensten van algemeen belang 
ondersteunen, alsook zorgen voor de 
bestrijding van energiearmoede van 
huishoudens, door de algehele prestaties 
van die regio’s op het gebied van 
klimaatneutraliteit en energie-efficiëntie 
te verbeteren.

Or. en

Amendement 201
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om de specifieke situatie 
en rol van vrouwen in de transitie aan te 
pakken moet gendergelijkheid worden 
bevorderd.

Or. en

Amendement 202
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

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

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

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



AM\1205767NL.docx 127/176 PE652.416v01-00

NL

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

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

Or. en

Amendement 203
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

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

Or. en

Amendement 204
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 

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

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

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

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

Or. es

Amendement 205
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de 
transitie te beperken — door een 
aanzienlijk aantal banen te creëren of te 
beschermen — en niet leiden tot of het 
gevolg zijn van relocatie. Investeringen in 
bestaande industriële installaties, met 
inbegrip van die welke onder het 
emissiehandelssysteem van de Unie vallen, 

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

die investeringen niet leiden tot relocatie. 
Investeringen in bestaande industriële 
installaties, met inbegrip van die welke 
onder het emissiehandelssysteem van de 
Unie vallen, moeten worden toegestaan als 
ze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie tegen 2050, 
aanzienlijk lager zijn dan de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad14 en niet 
leiden tot een negatief 
werkgelegenheidssaldo. Dergelijke 
investeringen moeten bijgevolg worden 
gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie.

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

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

Or. it

Amendement 206
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 207
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken — door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen — en 
niet leiden tot of het gevolg zijn van 
relocatie. Investeringen in bestaande 
industriële installaties, met inbegrip van 
die welke onder het emissiehandelssysteem 
van de Unie vallen, moeten worden 
toegestaan als ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie tegen 

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

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

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

Or. en

Amendement 208
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
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bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken — door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen — en 
niet leiden tot of het gevolg zijn van 
relocatie. Investeringen in bestaande 
industriële installaties, met inbegrip van 
die welke onder het emissiehandelssysteem 
van de Unie vallen, moeten worden 
toegestaan als ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie tegen 
2050, aanzienlijk lager zijn dan de 
relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad114 en leiden tot de bescherming 
van een aanzienlijk aantal banen. 
Dergelijke investeringen moeten bijgevolg 
worden gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. Om de integriteit van de interne 
markt en het cohesiebeleid te beschermen, 
is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, lid 
3, onder a) en c), van het VWEU.

bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken – door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen – en niet 
leiden tot of het gevolg zijn van relocatie. 
Investeringen in bestaande industriële 
installaties, met inbegrip van die welke 
onder het emissiehandelssysteem van de 
Unie vallen, moeten worden toegestaan als 
ze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie tegen 2050, 
aanzienlijk lager zijn dan de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad114 en 
leiden tot de bescherming van een 
aanzienlijk aantal banen. Dergelijke 
investeringen moeten bijgevolg worden 
gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. Om de integriteit van de interne 
markt en het cohesiebeleid te beschermen, 
is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, lid 
3, onder a) en c), van het VWEU. In dit 
verband moet er financiering worden 
gegarandeerd voor de ultraperifere 
regio’s die in deze rechtvaardige transitie 
met specifieke beperkingen kampen, zoals 
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bepaald in artikel 349 VWEU.
_________________ _________________
14 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

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

Or. fr

Amendement 209
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

en moeten uitgaan van het beginsel dat 
energie-efficiëntie op de eerste plaats 
komt. Dergelijke investeringen mogen niet 
worden bestemd voor installaties met 
betrekking tot fossiele brandstoffen. Om 
de integriteit van de interne markt en het 
cohesiebeleid te beschermen, is het zaak 
dat de steun voor ondernemingen voldoet 
aan de in de artikelen 107 en 108 van het 
VWEU vastgestelde staatssteunregels van 
de Unie en dat met name de steun voor 
productieve investeringen door andere 
ondernemingen dan kmo’s wordt beperkt 
tot ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU, mits 
die flexibiliteit wordt gebruikt voor 
ecologisch volledig duurzame projecten 
die geen negatieve gevolgen hebben voor 
de werkgelegenheid.

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

Or. en

Motivering

Het gebruik van JTF-middelen is erop gericht de reconversie van activiteiten die afhankelijk 
zijn van fossiele brandstoffen naar volledige ecologisch duurzame activiteiten te versnellen, in 
overeenstemming met het doel om een volledig op hernieuwbare energie gebaseerde, zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte, klimaatneutrale en circulaire economie tot stand te 
brengen tegen 2040. Technologieën voor de vermindering van de broeikasgasemissies in 
ETS-sectoren kunnen daarentegen worden gefinancierd via een brede waaier van andere EU-
fondsen met veel meer middelen, zoals het EU-innovatiefonds, InvestEU, het EU-
moderniseringsfonds enz.

Amendement 210
Pascal Arimont
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 211
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken — door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen — en 
niet leiden tot of het gevolg zijn van 
relocatie. Investeringen in bestaande 
industriële installaties, met inbegrip van 
die welke onder het emissiehandelssysteem 

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s, 
tot ten minste 50 % van het totale JTF-
bedrag. Onder productieve investeringen 
worden investeringen verstaan in vaste 
activa of immateriële activa van 
ondernemingen met het oog op de 
productie van goederen en diensten, 
waardoor wordt bijgedragen tot de vorming 
van bruto-kapitaal en het scheppen van 
werkgelegenheid. Voor andere 
ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken – door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen – en niet 
leiden tot of het gevolg zijn van relocatie. 
Investeringen in bestaande industriële 
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van de Unie vallen, moeten worden 
toegestaan als ze bijdragen tot de transitie 
naar een klimaatneutrale economie tegen 
2050, aanzienlijk lager zijn dan de 
relevante benchmarks voor kosteloze 
toewijzing uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad14 en leiden tot de bescherming 
van een aanzienlijk aantal banen. 
Dergelijke investeringen moeten bijgevolg 
worden gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. Om de integriteit van de interne 
markt en het cohesiebeleid te beschermen, 
is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

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

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

Or. en

Amendement 212
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 
de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. 
Productieve investeringen moeten 
ecologisch duurzaam zijn en moeten 
bijgevolg voldoen aan de criteria als 
bedoeld in Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening]. Voor andere 
ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken – door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen – en niet 
leiden tot of het gevolg zijn van relocatie. 
Dergelijke investeringen moeten naar 
behoren worden gerechtvaardigd in het 
betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie. Om de integriteit 
van de interne markt en het cohesiebeleid 
te beschermen, is het zaak dat de steun 
voor ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt strikt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU. De 
middelen uit het JTF mogen niet worden 
gebruikt om bedrijven te compenseren 
voor misgelopen winsten als gevolg van de 
geleidelijke beëindiging van hun activiteit, 
noch om de kosten te vergoeden in 
verband met hun 
bedrijfsaansprakelijkheid.

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

Or. en

Amendement 213
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 214
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de economische diversificatie 
van door de transitie getroffen gebieden te 
bevorderen moet het JTF steun verlenen 
voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden 
investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met 
het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot 

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

de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor 
andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden 
ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie 
te beperken – door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen – en niet 
leiden tot of het gevolg zijn van relocatie. 
Dergelijke investeringen moeten bijgevolg 
worden gerechtvaardigd in het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie. Deze investeringen moeten 
duurzaam en in overeenstemming zijn met 
het beginsel dat de vervuiler betaalt en dat 
energie-efficiëntie op de eerste plaats 
komt, en mogen niet worden gezien als 
een kans voor industriële installaties om 
overtollige emissierechten voor eigen 
gewin te verkopen. Er mogen geen 
investeringen worden gedaan in 
installaties met betrekking tot fossiele 
brandstoffen. Om de integriteit van de 
interne markt en het cohesiebeleid te 
beschermen, is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie 
en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

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

Or. en



AM\1205767NL.docx 145/176 PE652.416v01-00

NL

Amendement 215
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

en dat met name de steun voor productieve 
investeringen door andere ondernemingen 
dan kmo’s wordt beperkt tot 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
gebieden die zijn aangewezen als 
steungebieden in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder a) en c), van het VWEU.

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

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

Or. en

Amendement 216
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In de laatste jaren is de EU 
harder en vaker getroffen door 
natuurrampen die verband houden met 
klimaatverandering, met alle 
verwoestende gevolgen van dien, zoals een 
toename van het aantal doden en 
stijgende economische kosten ten belope 
van 426 miljard EUR, oftewel 83 % van 
de monetaire verliezen over de periode 
1980-2017. In alle lidstaten zijn 
schadelijke gevolgen voor de 
volksgezondheid en ernstige economische 
verstoringen geconstateerd. 
Wetenschappelijk bewijs wijst uit dat de 
klimaatverandering zal verergeren in de 
toekomst, waarbij extreme gebeurtenissen 
tot onomkeerbare gevolgen zullen leiden 
indien geen dringende en doeltreffende 
actie wordt ondernomen. Aangezien de 
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klimaatverandering een grote schok 
teweegbrengt voor de economieën van de 
Unie, moet er een stimulerend kader 
worden vastgesteld om de transitie naar 
een volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, zeer hulpbronnen- en 
energie-efficiënte klimaatneutrale en 
circulaire economie, gericht op 
klimaatneutraliteit tegen 2040, te 
stimuleren, ook om negatieve gevolgen 
voor personen, huishoudens en banen te 
voorkomen. Gezien de beperkte omvang 
van het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie zal de bestrijding van de 
klimaatverandering en het waarborgen 
van een sociaal rechtvaardige transitie 
voornamelijk voor rekening komen van de 
nationale begrotingen van de lidstaten. 
Daarom moet de Commissie een specifiek 
en gericht kader voor 
staatssteunmaatregelen vaststellen om de 
overheidsmiddelen voor de aanpak van de 
verstorende effecten van 
klimaatverandering op te schroeven. De 
Commissie moet ervoor zorgen dat de 
toepassing van het EU-staatssteuntoezicht 
ervoor zorgt dat de nationale 
steunmaatregelen volledig in 
overeenstemming zijn met een sociaal 
rechtvaardige transitie naar 
klimaatneutraliteit, met volledige 
inachtneming van de verschillende 
nationale omstandigheden en specifieke 
kenmerken.

Or. en

Amendement 217
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De staatssteunregels van de 
Unie moeten flexibel worden toegepast in 
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gebieden in transitie die hiervoor in 
aanmerking komen, teneinde particuliere 
investeringen te bevorderen. Bij het 
bevorderen van investeringen moet 
rekening worden gehouden met de 
problemen in verband met structurele 
veranderingen in de gebieden die voor 
steun in aanmerking komen, teneinde die 
gebieden voldoende flexibiliteit te bieden 
om hun projecten op een sociaal en 
economisch haalbare manier uit te 
voeren.

Or. it

Amendement 218
Christian Doleschal

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De EU-staatssteunregels 
moeten flexibel zijn opdat in aanmerking 
komende gebieden in transitie particuliere 
investeringen aantrekken. Bij het 
opstellen van de nieuwe richtsnoeren 
moet de Commissie daarom ook rekening 
houden met de problemen die verband 
houden met structurele veranderingen in 
de betrokken gebieden, om te waarborgen 
dat die gebieden voldoende flexibiliteit 
wordt geboden om hun projecten op een 
sociaal en economisch haalbare manier 
uit te voeren.

Or. en

Amendement 219
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In overeenstemming met 
het beginsel dat de vervuiler betaalt, moet 
worden gezorgd voor preventie en herstel 
van milieuschade. Hoewel het met name 
voor oude mijnbouw- en industriesites 
moeilijk kan zijn om de bijdrage van elke 
vervuiler aan de schade te identificeren, 
en voor bedrijven om de herstelkosten te 
dragen, moeten fossiele-
brandstofbedrijven verantwoordelijk 
worden gehouden voor de veroorzaakte 
schade.

Or. en

Amendement 220
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De staatssteunregels van de 
Unie moeten flexibel worden toegepast in 
gebieden in transitie die hiervoor in 
aanmerking komen, teneinde particuliere 
investeringen te bevorderen. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
problemen die verband houden met 
structurele verandering in de gebieden die 
voor steun in aanmerking komen, om te 
waarborgen dat die gebieden voldoende 
flexibiliteit wordt geboden om hun 
projecten op een sociaal en economisch 
duurzame manier uit te voeren.

Or. en

Amendement 221
Christian Doleschal

Voorstel voor een verordening
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Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 222
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De gebieden die het zwaarst 
getroffen worden door de transitie moeten 
de kans krijgen zo vroeg mogelijk actief te 
kunnen inspelen op de structurele 
verandering die hiermee gepaard gaat. 
Bijgevolg moeten de toepasselijke 
staatssteunregels van de Unie waarborgen 
dat de vereiste steun toelaatbaar is, 
ongeacht de status van de ondersteunde 
regio’s.

Or. en
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Amendement 223
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Om te zorgen voor 
samenhang met de doelstelling van het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie, is 
het belangrijk om vast te stellen welke 
activiteiten buiten de reikwijdte van het 
JTF vallen, met name omdat ze nadelige 
of schadelijke gevolgen hebben voor de 
klimaatneutraliteit of het lock-in-effect 
teweegbrengen.

Or. en

Amendement 224
Christian Doleschal

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma.

Or. it

Amendement 226
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-

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

lidstaten, in nauwe samenwerking met de 
lokale en regionale autoriteiten, de sociale 
partners en alle relevante 
belanghebbenden, een op zichzelf staand 
JTF-programma opstellen of JTF-middelen 
programmeren voor een of meer specifieke 
prioriteiten van een door het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(“EFRO”), het Europees Sociaal Fonds 
Plus (“ESF+”) of het Cohesiefonds 
ondersteund programma. Overeenkomstig 
artikel 21 bis van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] kunnen de JTF-
middelen op vrijwillige basis worden 
versterkt met aanvullende financiering uit 
andere fondsen die vallen onder 
Verordening (EU) …/… [nieuwe GB-
verordening], doch enkel wanneer dat 
gerechtvaardigd is en geen afbreuk doet 
aan de verwezenlijking van de doelstelling 
van die fondsen. De respectieve bedragen 
die uit deze fondsen kunnen worden 
overgedragen, moeten consistent zijn met 
het soort concrete acties dat in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie wordt beschreven.

Or. en

Amendement 227
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 

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

Regionale Ontwikkeling (“EFRO”), het 
Europees Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of 
het Cohesiefonds ondersteund programma. 
Een op zichzelf staand JTF-programma 
kan als alternatief worden opgesteld 
wanneer objectieve omstandigheden een 
dergelijke keuze rechtvaardigen.

Or. en

Motivering

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with the EC proposal where MS are allowed to transfer more than 
1.5 times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS 
were to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be 
mobilised under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the 
amendment on Articles 3(2) and 6(2).

Amendement 228
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 

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

Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] kunnen de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+, 
waarbij het aandeel ESF+-middelen niet 
hoger mag zijn dan 20 % van de totale 
aanvullende financiering. De respectieve 
bedragen die uit het EFRO en het ESF+ 
worden overgedragen, moeten consistent 
zijn met het soort concrete acties dat in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie wordt beschreven.

Or. en

Amendement 229
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 230
Tom Berendsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 231
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sl

Amendement 232
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 
te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 

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

Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] kunnen de JTF-middelen op 
vrijwillige basis worden versterkt met 
aanvullende financiering uit het EFRO en 
het ESF+. De respectieve bedragen die uit 
het EFRO en het ESF+ worden 
overgedragen, moeten consistent zijn met 
het soort concrete acties dat in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie wordt beschreven.

Or. en

Motivering

Suggestie in verband met de wijziging van artikel 6, lid 2. De verplichte overdracht van 
middelen van de armste regio’s die profiteren van het cohesiebeleid naar de regio’s die het 
meest worden getroffen door de transitie leidt tot een onredelijke vermindering van de 
begroting voor het cohesiebeleid. De overdracht moet optioneel zijn en de toewijzingen in dit 
verband mogen niet meer bedragen dan de JTF-toewijzingen.

Amendement 233
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. 
Dergelijke vrijwillige interventies uit het 
EFRO en het ESF+, waarvan de 
Commissie in kennis wordt gesteld, 
moeten consistent zijn met het soort 
concrete acties dat in de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie 
wordt beschreven.

Or. en

Amendement 234
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 235
Lena Düpont, Christian Doleschal

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 236
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op flexibiliteit bij de 
programmering van de JTF-middelen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” moet het 
mogelijk zijn een op zichzelf staand JTF-
programma op te stellen of JTF-middelen 

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

te programmeren voor een of meer 
specifieke prioriteiten van een door het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) of het 
Cohesiefonds ondersteund programma. 
Overeenkomstig artikel 21 bis van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] kunnen de JTF-middelen 
worden versterkt met aanvullende 
financiering uit het EFRO en het ESF+. De 
respectieve bedragen die uit het EFRO en 
het ESF+ worden overgedragen, moeten 
consistent zijn met het soort concrete acties 
dat in de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven.

Or. en

Amendement 237
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Overeenkomstig 
artikel 21 bis van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] kunnen de 
JTF-middelen worden versterkt met 
aanvullende financiering uit het EFRO 
en het ESF+. De respectieve bedragen die 
uit het EFRO en het ESF+ worden 
overgedragen, moeten consistent zijn met 
het soort concrete acties dat in de 
territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie wordt beschreven. 
De JTF-middelen kunnen in het kader 
van de jaarlijkse begrotingsprocedure 
door de begrotingsautoriteit worden 
versterkt. 

Or. en



PE652.416v01-00 162/176 AM\1205767NL.docx

NL

Amendement 238
Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De inzet van JTF-middelen 
moet de administratieve lasten en kosten 
voor begunstigden van het fonds en voor 
alle betrokken actoren minimaliseren 
overeenkomstig de door de GB-
verordening ingevoerde 
vereenvoudigingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 239
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) De inzet van JTF-middelen 
moet de administratieve lasten en kosten 
voor begunstigden van het fonds en voor 
alle betrokken actoren minimaliseren 
overeenkomstig de door de GB-
verordening ingevoerde 
vereenvoudigingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 240
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

fundamentele waarden van de Unie, zoals 
het beginsel van de rechtsstaat, moeten 
verplicht worden gesteld voor de 
ontvangst van financiële steun uit de EU-
begroting, waaronder het JTF. De 
lidstaten die bijstand ontvangen uit het 
JTF, moeten zich verbinden tot het 
verwezenlijken van de EU-doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050. De steun 
van het JTF moet afhankelijk worden 
gesteld van de daadwerkelijke uitvoering 
van een transitieproces in een specifiek 
gebied om een klimaatneutrale economie 
tot stand te brengen. In dat verband moeten 
de lidstaten – in samenwerking met de 
betrokken belanghebbenden en 
ondersteund door de Commissie – 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen waarin bijzonderheden 
over het transitieproces zijn opgenomen en 
die consistent zijn met hun nationale 
energie- en klimaatplannen. Daartoe moet 
de Commissie – op basis van het bestaande 
platform voor steenkoolregio’s in transitie 
– een platform voor een rechtvaardige 
transitie opzetten voor bilaterale en 
multilaterale uitwisselingen van ervaringen 
en beste praktijken in alle getroffen 
sectoren.

Or. en

Amendement 241
Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Dragoș Pîslaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke behoefte aan externe 
steun voor de groene transitie en de 
huidige afhankelijkheid van onduurzame 
bedrijfscycli, en moeten lokale 
autoriteiten, marktdeelnemers en de 
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betrokken belanghebbenden en 
ondersteund door de Commissie — 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen waarin bijzonderheden 
over het transitieproces zijn opgenomen en 
die consistent zijn met hun nationale 
energie- en klimaatplannen. Daartoe moet 
de Commissie — op basis van het 
bestaande platform voor steenkoolregio’s 
in transitie — een platform voor een 
rechtvaardige transitie opzetten voor 
bilaterale en multilaterale uitwisselingen 
van ervaringen en beste praktijken in alle 
getroffen sectoren.

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

Or. en

Amendement 242
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied om 
tegen 2040 een klimaatneutrale economie 
tot stand te brengen. Een wettelijk 
bindende datum voor de geleidelijke 
beëindiging van steenkool in het nationale 
recht is een voorwaarde om steun te 
kunnen krijgen uit het JTF. Het is 
belangrijk dat die datum het resultaat is 
van publiek debat en op zo breed 
mogelijke instemming kan rekenen. In dat 
verband moeten de lidstaten – in 
samenwerking met de betrokken 
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bestaande platform voor steenkoolregio’s 
in transitie — een platform voor een 
rechtvaardige transitie opzetten voor 
bilaterale en multilaterale uitwisselingen 
van ervaringen en beste praktijken in alle 
getroffen sectoren.

belanghebbenden overeenkomstig de 
Europese gedragscode inzake 
partnerschap en ondersteund door de 
Commissie – territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie opstellen waarin 
bijzonderheden over het transitieproces 
zijn opgenomen en die consistent zijn met 
hun nationale energie- en klimaatplannen. 
Daartoe moet de Commissie – op basis van 
het bestaande platform voor 
steenkoolregio’s in transitie – een platform 
voor een rechtvaardige transitie opzetten 
voor bilaterale en multilaterale 
uitwisselingen van ervaringen en beste 
praktijken in alle getroffen sectoren.

Or. en

Amendement 243
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke en meetbare uitvoering van 
een transitieproces in een specifiek gebied, 
waaronder de maatregelen om groene 
banen te scheppen, om een volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, zeer 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 
klimaatneutrale en circulaire economie 
gericht op klimaatneutraliteit in de Unie 
tegen 2040 tot stand te brengen. In dat 
verband moeten de lidstaten – in 
samenwerking met de betrokken regionale 
en lokale autoriteiten, sociale partners en 
belanghebbenden en ondersteund door de 
Commissie – territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie opstellen waarin 
bijzonderheden over het transitieproces 
zijn opgenomen en die consistent zijn met 
en zo mogelijk verder gaan dan hun 
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getroffen sectoren. nationale energie- en klimaatplannen. 
Daartoe moet de Commissie – op basis van 
het bestaande platform voor 
steenkoolregio’s in transitie – een platform 
voor een rechtvaardige transitie opzetten 
voor bilaterale en multilaterale 
uitwisselingen van ervaringen en beste 
praktijken in alle getroffen sectoren.

Or. en

Motivering

De EU moet zich verbinden aan de verwezenlijking van “klimaatneutraliteit” tegen 2040. Het 
mechanisme voor een rechtvaardige transitie is bedoeld om dit proces te versnellen teneinde 
de regio’s te helpen om de vruchten van een voortrekkersrol in de transitie te plukken en om 
een langere en duurdere transitie te voorkomen. Het moet de regio’s ook in staat stellen om 
verder te gaan dan de nationale verplichtingen indien zij dat ambiëren, om ervoor te zorgen 
dat de transitie sneller verloopt en meer voordeel oplevert.

Amendement 244
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke voorbereiding, lancering 
en uitvoering van een transitieproces in een 
specifiek gebied om een klimaatneutrale 
economie tot stand te brengen. In dat 
verband moeten de lidstaten – in 
overeenstemming met het 
partnerschapsbeginsel en in nauwe 
samenwerking met de betrokken 
belanghebbenden, met name de lokale en 
regionale autoriteiten, en ondersteund 
door de Commissie – territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie opstellen 
waarin bijzonderheden over het 
transitieproces zijn opgenomen en die 
consistent zijn met hun nationale energie- 
en klimaatplannen. Daartoe moet de 
Commissie – op basis van het bestaande 
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van ervaringen en beste praktijken in alle 
getroffen sectoren.

platform voor steenkoolregio’s in transitie 
– een platform voor een rechtvaardige 
transitie opzetten voor bilaterale en 
multilaterale uitwisselingen van ervaringen 
en beste praktijken in alle getroffen 
sectoren.

Or. en

Amendement 245
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 246
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 247
Álvaro Amaro

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

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

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

Or. pt

Amendement 248
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

lidstaten – in een sociale dialoog en in 
samenwerking met de betrokken 
belanghebbenden en in overeenstemming 
met het partnerschapsbeginsel zoals 
vervat in artikel 6 van Verordening (EU) 
.../... [nieuwe GB-verordening] en 
ondersteund door de Commissie – 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen waarin bijzonderheden 
over het transitieproces zijn opgenomen en 
die consistent zijn met hun nationale 
energie- en klimaatplannen. Daartoe moet 
de Commissie – op basis van het bestaande 
platform voor steenkoolregio’s in transitie 
– een platform voor een rechtvaardige 
transitie opzetten voor bilaterale en 
multilaterale uitwisselingen van ervaringen 
en beste praktijken in alle getroffen 
sectoren.

Or. en

Amendement 249
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 250
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 251
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 252
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 253
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voor een rechtvaardige transitie opzetten 
voor bilaterale en multilaterale 
uitwisselingen van ervaringen en beste 
praktijken in alle getroffen sectoren.

Or. en

Amendement 254
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De steun van het JTF moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
daadwerkelijke uitvoering van een 
transitieproces in een specifiek gebied om 
tegen 2040 een klimaatneutrale economie 
tot stand te brengen. In dat verband moeten 
de lidstaten – in samenwerking met de 
betrokken belanghebbenden en 
ondersteund door de Commissie – 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen waarin bijzonderheden 
over het transitieproces zijn opgenomen en 
die consistent zijn met en idealiter verder 
gaan dan hun nationale energie- en 
klimaatplannen. Daartoe moet de 
Commissie – op basis van het bestaande 
platform voor steenkoolregio’s in transitie 
– een platform voor een rechtvaardige 
transitie opzetten voor bilaterale en 
multilaterale uitwisselingen van ervaringen 
en beste praktijken in alle getroffen 
sectoren.

Or. en

Amendement 255
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
César Luena, Javi López, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie moet een 
geïntegreerde plaatsgebonden aanpak 
hebben, die zorgt voor synergie en 
samenhang tussen investeringen die het 
financiert en investeringen die uit hoofde 
van de mainstreamprogramma’s van het 
cohesiebeleid worden ondersteund. Dit zal 
de ontwikkeling en economische 
omschakeling van de regio’s met de 
meeste moeilijkheden vergemakkelijken, 
zoals de minst ontwikkelde regio’s en de 
ultraperifere en insulaire regio’s. 
Bovendien moeten structurele 
veranderingen – met de deelname van en 
in nauwe samenwerking met lokale 
actoren, zoals de sociale partners, het 
bedrijfsleven en ngo’s – worden 
aangepakt via een holistische methode die 
de economische, industriële, 
technologische en sociale dimensies van 
het transformatieproces omvat.

Or. es

Amendement 256
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Bovendien moeten de 
territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie consistent zijn met 
de in artikel [23] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] bedoelde 
territoriale strategieën, waaronder 
strategieën voor slimme specialisatie (S3), 
de nationale energie- en klimaatplannen 
en de Europese pijler van sociale rechten, 



PE652.416v01-00 176/176 AM\1205767NL.docx

NL

met het oog op de vormgeving en 
uitvoering van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, inclusief een 
strategische coördinatie van inspanningen 
op lokaal, regionaal, nationaal en 
Unieniveau voor diversificatie van 
regionale economieën, terwijl een 
rechtvaardige en eerlijke transitie wordt 
gewaarborgd.

Or. en


