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Amendement 599
Erik Bergkvist

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer prioriteiten binnen een programma 
dat wordt ondersteund door het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling 
(“EFRO”), het Europees Sociaal Fonds 
Plus (“ESF+”) of het Cohesiefonds, of uit 
een of meer specifieke programma’s 
wanneer objectieve omstandigheden een 
dergelijke keuze rechtvaardigen. De 
programmering van JTF-middelen vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] en zorgt voor de directe 
betrokkenheid van autoriteiten van 
beoogde gebieden van NUTS-niveau 2 of 
3 middels de toewijzing van middelen via 
regionale programma’s, wanneer zulke 
programma’s bestaan, of het gebruik van 
geïntegreerde territoriale instrumenten 
zoals bedoeld in de artikelen 22 tot en met 
28 van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

Or. en

Amendement 600
Tonino Picula

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma. 
De programmering van JTF-middelen 
vindt plaats overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] en zorgt voor de directe 
betrokkenheid van autoriteiten van 
beoogde gebieden van NUTS-niveau 2 of 
3 middels de toewijzing van middelen via 
regionale programma’s, wanneer zulke 
programma’s bestaan, of het gebruik van 
geïntegreerde territoriale instrumenten 
zoals bedoeld in de artikelen 22 tot en met 
28 van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

Or. en

Amendement 601
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 



AM\1205769NL.docx 5/167 PE648.609v01-00

NL

Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma.

Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging, met uitzondering 
van wijzigingen in verband met pijler 2 of 
pijler 3 van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma.

Or. en

Motivering

Het kan niet worden uitgesloten dat het plan tijdens de uitvoering wordt herzien, met name in 
verband met de pijlers 2 en 3 van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie.

Amendement 602
Maria Spyraki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 603
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma in 
het kader van Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening].

Or. it

Amendement 604
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De JTF-middelen worden geprogrammeerd 
voor de categorieën regio’s waar de 
betrokken gebieden zich bevinden, op basis 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie die overeenkomstig 
artikel 7 zijn opgesteld en door de 
Commissie zijn goedgekeurd als onderdeel 
van een programma of een 
programmawijziging. De 
geprogrammeerde middelen bestaan uit een 
of meer specifieke programma’s of een of 
meer prioriteiten binnen een programma in 
het kader van Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening].

Or. en
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Amendement 605
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 606
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma of 
een wijziging aan een programma alleen 
goed op voorwaarde dat:

– de vaststelling van de zwaarst door het 
transitieproces getroffen gebieden in het 
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betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie naar behoren is 
gemotiveerd; en

– het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie consistent is met het 
nationale energie- en klimaatplan van de 
betreffende lidstaat; en
– de betreffende lidstaat in zijn nationale 
energie- en klimaatplan doelstellingen of 
visies voor klimaatneutraliteit tegen 2050 
of eerder heeft opgenomen.

Or. en

Amendement 607
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie een wettelijk bindende 
uitfaseringsdatum vaststelt en consistent is 
met de verbintenis van de Unie en van de 
lidstaten om de opwarming van de aarde 
te beperken tot 1,5 °C boven pre-
industriële niveaus, met de doelstelling 
van klimaatneutraliteit van de Unie zoals 
gedefinieerd in Verordening (EU) 
2020/… [Europese klimaatwet], en met 
het nationale energie- en klimaatplan van 
de betreffende lidstaat.

Or. en

Amendement 608



AM\1205769NL.docx 9/167 PE648.609v01-00

NL

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie is gericht op het behalen van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de doelstelling van de EU om 
tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, en 
consistent is met het nationale energie- en 
klimaatplan van de betreffende lidstaat en 
met de Europese pijler van sociale 
rechten.

Or. en

Amendement 609
Nora Mebarek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat, alsmede met de benchmarks voor 
het behalen van de klimaatdoelstellingen 
van de Unie in 2030 als bedoeld in 
artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 en voor het 
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bereiken van klimaatneutraliteit in 2050, 
met inbegrip van een tijdschema voor de 
uitfasering van activiteiten die afhankelijk 
zijn van fossiele brandstoffen.

Or. en

Motivering

Totdat de tussentijdse evaluatie van de nationale energie- en klimaatplannen (NECP) 
plaatsvindt, mogen territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie niet profiteren van 
een buitenkanseffect doordat ze berusten op NECP’s die niet stroken met de doelstellingen 
van de Unie voor de transitie naar klimaatneutraliteit. De uitfasering van activiteiten die 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en/of de verwachte graad van decarbonisatie 
moeten voldoende nauwkeurig worden beschreven zodat er monitoring mogelijk is en er 
samenhang wordt gegarandeerd tussen de doelstellingen en de resultaten van de interventies.

Amendement 610
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat, alsmede met de stappen die leiden 
tot het behalen van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050, 
met inbegrip van een tijdschema voor de 
uitstap uit activiteiten die afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen.

Or. fr

Amendement 611
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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
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma, of 
een programmawijziging, alleen goed 
wanneer de vaststelling van de zwaarst 
door het transitieproces getroffen gebieden 
in het betrokken territoriale plan voor een 
rechtvaardige transitie naar behoren is 
gemotiveerd en het betrokken territoriale 
plan voor een rechtvaardige transitie 
consistent is met het nationale energie- en 
klimaatplan en met eventuele 
aanbevelingen van de Commissie uit 
hoofde van hoofdstuk 5 van 
Verordening (EU) 2018/1999 inzake de 
governance van de energie-unie en van de 
klimaatactie, en de 
langetermijnstrategieën van de betreffende 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te specificeren dat het Fonds voor een rechtvaardige transitie moet 
overeenstemmen met de nationale energie- en klimaatplannen en de bijbehorende 
langetermijnstrategie, aangezien er sprake is van een scenario tot 2040. Die 
overeenstemming moet niet alleen verband houden met de recentste versie van het plan, maar 
ook met de aanbevelingen van de Commissie in verband met die plannen indien ze niet 
ambitieus genoeg werden bevonden om de nagestreefde doelstellingen te behalen volgens het 
iteratief proces dat in de verordening inzake de governance van de energie-unie is vastgelegd.

Amendement 612
Erik Bergkvist

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat, alsmede met bestaande relevante 
regionale en lokale strategieën.

Or. en

Amendement 613
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden in het betrokken territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie naar 
behoren is gemotiveerd en het betrokken 
territoriale plan voor een rechtvaardige 
transitie consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat, alsmede met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit in 2050, de tussentijdse 
doelstellingen voor 2030 en de Europese 
pijler van sociale rechten.

Or. en

Amendement 614
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma goed 
wanneer de zwaarst door het 
transitieproces getroffen gebieden zijn 
vastgesteld in het betrokken territoriale 
plan voor een rechtvaardige transitie en 
wanneer dat plan consistent is met het 
nationale energie- en klimaatplan van de 
betreffende lidstaat. Als de Commissie het 
programma om een of andere reden 
verwerpt, moet zij haar besluit altijd naar 
behoren motiveren en toelichten.

Or. sl

Motivering

Herhaalde motiveringen en bevestigingen van documentatie leiden slechts tot extra 
administratieve lasten waardoor de procedures langer zullen duren, het verkrijgen van 
middelen wordt belet en de effecten van de maatregelen worden beknot.

Amendement 615
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 616
Mathilde Androuët

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie keurt een programma alleen 
goed wanneer de vaststelling van de 
zwaarst door het transitieproces getroffen 
gebieden consistent is met het nationale 
energie- en klimaatplan van de betreffende 
lidstaat.

Or. fr

Amendement 617
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Enerzijds moeten de lidstaten hun definitieve versie van het NECP uiterlijk einde 2019 bij de 
Europese Commissie indienen, anderzijds werd het voorstel voor de JTF-verordening in 
januari bekendgemaakt. Wijzigingen aan de definitieve versie van het NECP zullen leiden tot 
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vertragingen in de uitvoering van de programma’s die door het JTF worden ondersteund.

Amendement 618
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor lidstaten die geen 
langetermijnstrategie hebben met als 
doelstelling klimaatneutraliteit tegen 
2040, wordt slechts 50 % van hun 
nationale toewijzing vrijgegeven, waarbij 
de resterende 50 % ter beschikking van 
deze lidstaten wordt gesteld zodra ze 
genoemde doelstelling hebben 
goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Een duidelijk tijdschema is een essentiële voorwaarde voor de planning en verwezenlijking 
van een rechtvaardige transitie. Zonder eenduidige verbintenis tot klimaatneutraliteit in 
overeenstemming met de doelen van de Overeenkomst van Parijs bestaat er een groot risico 
dat er toch inspanningen worden gedaan om de status quo te versterken of de transitie te 
vertragen, wat in strijd is met het belang om een rechtvaardige transitie en economische 
diversificatie te bewerkstelligen.

Amendement 619
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor lidstaten die geen 
langetermijnstrategie hebben met als 
doelstelling klimaatneutraliteit tegen 
2050, wordt slechts 50 % van hun 
nationale toewijzing vrijgegeven, waarbij 
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de resterende 50 % ter beschikking van 
deze lidstaten wordt gesteld zodra ze 
genoemde doelstelling hebben 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 620
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een beperking van 
50 % van hun nationale toewijzing in voor 
lidstaten die zich nog niet hebben 
verplicht tot het realiseren van een 
nationale doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit tegen 2050, waarbij de 
resterende 50 % ter beschikking van deze 
lidstaten wordt gesteld zodra genoemde 
doelstelling is goedgekeurd.

Or. en

Amendement 621
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen concrete acties in het aangewezen 
gebied komen in aanmerking voor steun.

Or. en

Amendement 622
Erik Bergkvist
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vrijwillig overgedragen 
middelen. Het totaal van de naar de JTF-
prioriteit overgedragen middelen van het 
EFRO en het ESF+ bedraagt hoogstens 
60 % van het bedrag van steun uit het JTF 
voor die prioriteit. De overdracht vindt 
plaats zonder dat het waarborgen van 
adequate financiering voor de prioriteiten 
in het kader van het EFRO en het ESF+ 
in het gedrang wordt gebracht. In geen 
geval bedragen de uit het EFRO of het 
ESF+ overgedragen middelen meer dan 
20 % van de respectieve toewijzingen uit 
het EFRO en het ESF+ aan de betrokken 
lidstaat.

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 Amendement should be read in conjunction with the 
Amendement on Articles 3(2) and 6(2).

Amendement 623
Stelios Kympouropoulos

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

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten.

Or. en

Amendement 624
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten.

Or. en

Amendement 625
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten.

Or. en

Amendement 626
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten.

Or. it
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Amendement 627
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten.

Or. sl

Motivering

Er is meer flexibiliteit nodig met betrekking tot de opname van JTF-middelen. Zo wordt het 
gemakkelijker om in te spelen op de behoeften en mogelijkheden en om de absorptiecapaciteit 
van vooraf gedefinieerde koolstofintensieve regio’s te bevorderen.

Amendement 628
Christian Doleschal

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF kunnen de JTF-middelen omvatten 
die bestaan uit de volledige of gedeeltelijke 
JTF-toewijzing voor de lidstaten. De 
overdracht van geld uit het EFRO en het 
ESF+ naar het JTF moet worden 
uitgesloten.
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het ESF+ bedraagt ten minste anderhalf 
maal het bedrag van steun uit het JTF 
voor die prioriteit, maar niet meer dan 
driemaal dat bedrag.

Or. en

Amendement 629
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 630
Tom Berendsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 631
Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 632
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
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Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 633
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten. De lidstaten 
mogen kiezen of ze deze al dan niet 
aanvullen met hun middelen van het 
EFRO en het ESF+. In dergelijke gevallen 
moeten die middelen worden opgenomen 
in de thematische concentratie van het 
EFRO en het ESF+.

Or. en

Amendement 634
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten. Ze kunnen 
worden aangevuld met de overeenkomstig 
artikel [21 bis] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] op vrijwillige 
basis overgedragen middelen. Het totaal 
van de naar de JTF-prioriteit overgedragen 
middelen van het EFRO en het ESF+ is ten 
minste gelijk aan het bedrag van steun uit 
het JTF voor die prioriteit, maar niet meer 
dan driemaal dat bedrag.

Or. en

Motivering

Verplichte overdrachten van de armste regio’s die van het cohesiebeleid profiteren naar de 
regio’s die het sterkst door de transformatie getroffen zijn, zal leiden tot een onredelijke 
vermindering van de begroting van het cohesiebeleid. Overdrachten moeten facultatief zijn en 
het bedrag ervan moet worden beperkt tot de bedragen die uit het JTF worden toegewezen.

Amendement 635
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

het ESF+ is, in voorkomend geval, gelijk 
aan het bedrag van steun uit het JTF voor 
die prioriteit. Het aandeel van het ESF+ 
in het totaal van de overgedragen 
middelen mag niet hoger zijn dan 20 %.

Or. en

Amendement 636
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 637
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 

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

overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen. Het 
totaal van de naar de JTF-prioriteit 
overgedragen middelen van het EFRO en 
het ESF+ bedraagt ten minste 0,8 maal het 
bedrag van steun uit het JTF voor die 
prioriteit, maar niet meer dan tweemaal dat 
bedrag.

Or. en

Amendement 638
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] naar keuze van de lidstaten 
overgedragen middelen. Het bedrag van de 
naar de JTF-prioriteit over te dragen 
middelen van het EFRO en het ESF+ mag 
niet hoger zijn dan anderhalf maal het 
bedrag van steun uit het JTF voor die 
prioriteit.

Or. en

Amendement 639
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

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

2. De prioriteit of prioriteiten van het 
JTF omvatten de JTF-middelen die bestaan 
uit de volledige of gedeeltelijke JTF-
toewijzing voor de lidstaten en de 
overeenkomstig artikel [21 bis] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] overgedragen middelen. Het 
totaal van de naar de JTF-prioriteit 
overgedragen middelen van het EFRO en 
het ESF+ mag niet hoger zijn dan 
driemaal het bedrag van steun uit het JTF. 
De overdracht is vrijwillig en hangt af van 
een besluit van de lidstaten.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde overdrachtmechanisme waarbij de middelen uit het JTF worden afgestemd 
op de middelen van de lidstaat (hun eigen middelen of cohesiebudget) moet facultatief worden 
(in plaats van verplicht) om de lidstaten de mogelijkheid te bieden na te gaan op welke 
manier de middelen het best kunnen worden toegewezen. Daardoor wordt voorkomen dat 
middelen die al voor andere essentiële projecten zijn bestemd opnieuw worden toegewezen 
aan JTF-activiteiten, met alle onbedoelde gevolgen van dien.

Amendement 640
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 641
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1 van dit artikel 
kunnen de naar de JTF-prioriteit 
overgedragen middelen van het EFRO en 
het ESF+ ook geheel of gedeeltelijk 
worden geprogrammeerd voor andere 
regio’s en/of gebieden dan de vastgestelde 
zwaarst getroffen gebieden, op 
voorwaarde dat de ondersteunde 
activiteiten:
– rechtstreeks verband houden met de in 
artikel 2 bedoelde specifieke doelstelling 
van het JTF en bijdragen tot de uitvoering 
van de overeenkomstig artikel 7 
opgestelde territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie, en
– zijn opgesomd in artikel 4, lid 2, en
– rechtstreeks verband houden met 
activiteiten die de vastgestelde zwaarst 
getroffen gebieden ten goede komen.

Or. en

Amendement 642
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie moet hetzelfde beginsel van 
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steunintensiteit hanteren als gebruikt 
wordt voor het Energietransitiepakket van 
de Europese Investeringsbank. Voor 
financiering uit het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie in aanmerking 
komende projecten die bijdragen aan de 
specifieke doelstelling als bedoeld in 
artikel 2, kunnen subsidies ontvangen tot 
maximum 75 % van de relevante kosten.

Or. en

Motivering

Met het oog op de samenhang en de doeltreffendheid van het fonds, moeten voor het JTF de 
steunintensiteitsvoorschriften worden gehanteerd die voor het Energietransitiepakket van de 
Europese Investeringsbank zijn vastgesteld. Daardoor moet het mogelijk worden om het 
steunniveau op te trekken tot een maximaal financieringsniveau van 75 %. De 
steunintensiteitsvoorschriften in het cohesiebeleid verschillen sterk voor de regio’s binnen 
dezelfde lidstaat en kunnen ertoe leiden dat de methode sterker vatbaar is voor onbedoelde 
negatieve gevolgen.

Amendement 643
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De middelen van de lidstaten die 
worden gebruikt voor medefinanciering 
van de territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie worden uitgesloten 
van de berekeningen van het 
begrotingstekort in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact.

Or. en

Amendement 644
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor financiering uit het JTF in 
aanmerking komende projecten die 
bijdragen aan de specifieke doelstelling 
als bedoeld in artikel 2 kunnen subsidies 
ontvangen tot maximum 80 % van de 
relevante kosten.

Or. en

Amendement 645
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen samen met alle 
betrokken autoriteiten en sociale partners, 
met name op lokaal en regionaal niveau, 
van de betreffende gebieden 
overeenkomstig artikel 6 van Verordening 
(EU) [nieuwe GB-verordening] volgens 
het model in bijlage II een of meer 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie op voor een of meer getroffen 
gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit. Objectieve en 
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transparante criteria worden gebruikt om 
de beoogde gebieden aan te wijzen en de 
onderlinge verdeling van middelen vast te 
stellen. De plannen voor een 
rechtvaardige transitie zorgen voor 
samenhang met relevante strategische 
documenten, met name strategieën voor 
slimme specialisatie (S3) die bij voorkeur 
het kader van prioriteiten en 
uitvoeringsprocessen vaststellen, de 
nationale energie- en klimaatplannen en 
de Europese pijler van sociale rechten 
alsook bestaande regionale en lokale 
strategieën. 

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

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

Or. en

Amendement 646
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden een of meer territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie op voor 
een of meer getroffen gebieden van 
niveau 3 van de bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad, gewijzigd bij 
Verordening (EU) 2016/2066 van 
21 november 2016 tot wijziging van de 
bijlagen bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de opstelling van een 
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gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische en sociale effecten 
van de transitie, met name wat betreft het 
verwachte banenverlies bij de productie en 
het gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS)17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”). Het betreft 
gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische en sociale effecten 
van de transitie, met name wat betreft het 
verwachte banenverlies bij de productie en 
het gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

De investeringsgebieden en -prioriteiten 
die door de Europese Commissie zijn 
vastgesteld in Bijlage D bij de 
landenverslagen voor 2020 moeten als 
indicatie worden gebruikt en mogen de 
lidstaten niet beperken bij het voorstellen 
van gebieden voor de steun uit het JTF.

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

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

Or. en

Motivering

Om de gebieden die overeenstemmen met niveau 3 van de gemeenschappelĳke nomenclatuur 
van territoriale eenheden voor de statistiek correct te bepalen, moeten we de recentste 
gegevens gebruiken zoals vermeld in Verordening (EU) 2016/2066 van de Commissie van 
21 november 2016 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke 
nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS).

Amendement 647
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
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Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden, met inbegrip van de gemeenten, 
de sociale partners en, in voorkomend 
geval, het toezichthoudende centrale 
ministerie of een ander relevant orgaan, 
en volgens het model in bijlage II een of 
meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit. Ze mogen een 
breder gebied bestrijken dan het gebied 
dat rechtstreeks betrokken is bij de 
transformatie van de installatie of het 
industriële proces, op voorwaarde dat het 
verband tussen beide gebieden duidelijk is 
aangegeven in het plan zelf.

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

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

Or. en
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Motivering

De grondgedachte bij het laatste deel van dit amendement is dat er rekening moet worden 
gehouden met een mogelijke discrepantie tussen gebieden ten gevolge van territoriale externe 
effecten.

Amendement 648
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie en de 
ultraperifere gebieden als bedoeld in 
artikel 349 VWEU, met name wat betreft 
het verwachte banenverlies bij de productie 
en het gebruik van fossiele brandstoffen en 
de transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit. Op grond van 
artikel 349 VWEU wordt aan elk 
ultraperifeer gebied een aanvullend 
bedrag van 30 miljoen EUR toegewezen 
voor de uitvoering van zijn territoriaal 
plan voor een rechtvaardige transitie.

_________________ _________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 

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

2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

Or. fr

Amendement 649
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden volgens het in artikel 6 van 
Verordening (EU) .../... [nieuwe GB-
verordening] vastgestelde 
partnerschapsbeginsel en volgens het 
model in bijlage II een of meer territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie op 
voor een of meer getroffen gebieden van 
niveau 3 van de bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad, gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 868/2014 van de Commissie17, 
vastgestelde gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (“regio’s van NUTS-
niveau 3”) of delen daarvan. Het betreft 
gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische en sociale effecten 
van de transitie, met name wat betreft het 
verwachte banenverlies bij de productie en 
het gebruik van fossiele brandstoffen, de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit en de omschakeling 
naar alternatieve industrieën in sectoren 
waarvan de producten getroffen zijn door 
de transitie naar klimaatneutraliteit in de 
EU.
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_________________ _________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

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

Or. en

Amendement 650
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De investeringsrichtsnoeren die door de 
Europese Commissie zijn voorgesteld in 
bijlage D bij de landenverslagen voor 
2020 mogen de lidstaten niet beperken bij 
het voorstellen van gebieden en regio’s 
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voor steun uit het JTF.
_________________ _________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

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

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de bevoegdheid hebben om de regio’s aan te wijzen die zij uit het JTF 
wensen te ondersteunen. De lidstaten zijn veel beter op de hoogte van de reële toestand in hun 
regio’s.

Amendement 651
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE648.609v01-00 38/167 AM\1205769NL.docx

NL

transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit. Het territoriaal 
plan voor een rechtvaardige transitie moet 
worden afgestemd met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit in 2050 en met de 
tussentijdse doelstellingen voor 2030, en 
het moet een concreet uitfaseringsplan 
voor steenkool en andere 
broeikasgasintensieve activiteiten 
omvatten.

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

Or. en

Amendement 652
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten en de territoriale 
cohesie van de transitie, met name wat 
betreft het verwachte banenverlies bij de 
productie en het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit. Evenzo moet bij 
territoriale plannen rekening worden 
gehouden met het 
werkloosheidspercentage in de getroffen 
gebieden en met andere demografische 
uitdagingen, zoals ontvolking.

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

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

Or. es

Amendement 653
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden, en met bijstand van de Europese 
Investeringsbank, wanneer dat relevant is 
om complementariteit met de andere 
pijlers van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie te garanderen, en 
volgens het model in bijlage II een of meer 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie op voor een of meer getroffen 
gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
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daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

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

Or. en

Amendement 654
Maria Spyraki

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden, en met bijstand van de EIB, 
wanneer dat relevant is om 
complementariteit met de andere pijlers 
van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie te garanderen, en 
volgens het model in bijlage II een of meer 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie op voor een of meer getroffen 
gebieden van niveau 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
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daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

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

Or. en

Amendement 655
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van de niveaus 1, 2 of 3 
van de bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 
van het Europees Parlement en de Raad, 
gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 868/2014 van de Commissie17, 
vastgestelde gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (“regio’s van NUTS-
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daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

niveau 1”, “regio’s van NUTS-niveau 2”, 
“regio’s van NUTS-niveau 3”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. fr

Amendement 656
Nora Mebarek

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische en sociale effecten 
van de transitie, met name wat betreft de 
behoeften aan aanpassing en het 
verwachte banenverlies bij de productie en 
het gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. en

Motivering

De ondersteuning uit het JTF kan alleen maar billijk en transparant zijn als regionale, lokale 
en stedelijke overheden, vakverenigingen, werkgevers, ngo’s en andere maatschappelijke 
organisaties die opkomen voor de bevordering van sociale integratie, gendergelijkheid en 
non-discriminatie, worden betrokken bij alle fasen van de planning, uitvoering en monitoring 
van de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie. Bovendien mag de sociale 
doelstelling van het JTF niet alleen worden beoordeeld op het gebied van banenverlies, maar 
moet deze beoordeling ook gebeuren op het gebied van het koolstofvrij maken van banen.

Amendement 657
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. fr

Amendement 658
Hannes Heide

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 659
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De autoriteiten van de lidstaten 
stellen samen met de betrokken partners 
van de betreffende gebieden in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] en volgens het model in 
bijlage II een of meer territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie op voor 
een of meer getroffen gebieden van 
niveau 3 van de bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad, gewijzigd bij Verordening 
(EU) 2016/2066 van de Commissie17, 
vastgestelde gemeenschappelĳke 
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zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

17 Verordening (EU) 2016/2066 van de 
Commissie van 21 november 2016 tot 
wijziging van de bijlagen bij Verordening 
(EG) nr. 1059/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 mei 2003 
betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

Or. en

Amendement 660
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. pt

Amendement 661
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte of recente 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. en

Amendement 662
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. en

Amendement 663
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 664
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen in nauwe 
samenwerking met de betrokken 
autoriteiten van de betreffende gebieden en 
volgens het model in bijlage II een of meer 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie op voor een of meer getroffen 
gebieden van niveau 2 of 3 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 2” of “regio’s 
van NUTS-niveau 3”) of delen daarvan. 
Het betreft gebieden die het zwaarst 
getroffen zijn door de economische en 
sociale effecten van de transitie, met name 
wat betreft het verwachte banenverlies bij 
de productie en het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de transformatiebehoeften 
van de productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. en

Amendement 665
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

_________________ _________________
17 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 

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

Or. sl

Amendement 666
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Amendement 667
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 668
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 2 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 2”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. en

Motivering

In line with Article 7(2)a, such plans should contain a description of the transition process at 
national level towards a climate-neutral economy, including a timeline for key transition steps 
which are consistent with the latest version of the National Energy and Climate Plan (NECP). 
It has to be noted that the preparation of the NECP is a central competence. Thus, given the 
fact that the national government leads the development of NECP projects, and has the 
benefit of the oversight of regional transformation challenges, it may materialise this 
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knowledge in governing the Just Transition Plans. Given the short timeline from the onset to 
implementation of this Regulation, as well as the two-year cycles of NECPs, the most efficient 
(also time-wise) and coherent approach may be to leave the coordination of these overlapping 
processes with the central government.

Amendement 669
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen samen met de 
betrokken autoriteiten van de betreffende 
gebieden en volgens het model in bijlage II 
een of meer territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie op voor een of meer 
getroffen gebieden van niveau 2 van de bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 
Commissie17, vastgestelde 
gemeenschappelĳke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(“regio’s van NUTS-niveau 2”) of delen 
daarvan. Het betreft gebieden die het 
zwaarst getroffen zijn door de economische 
en sociale effecten van de transitie, met 
name wat betreft het verwachte 
banenverlies bij de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
transformatiebehoeften van de 
productieprocessen van industriële 
installaties met de hoogste 
broeikasgasintensiteit.

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

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

Or. en
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Amendement 670
Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 671
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. it

Amendement 672
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1 bis. Over het territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie wordt overleg 
gepleegd met de partners. Het plan wordt 
goedgekeurd door het toezichtcomité 
voordat het wordt voorgelegd aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 673
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten verstrekken jaarlijks 
een voortgangsverslag over de uitvoering 
van het territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie aan het 
toezichtcomité en aan de Commissie.

Or. en

Amendement 674
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie bevat de volgende 
elementen:

2. Een territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie kan verschillende 
elementen bevatten die elkaar aanvullen, 
onder meer:

Or. fr

Amendement 675
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Amendement 676
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte klimaatneutrale en 
circulaire economie die gericht is op een 
nuluitstoot van broeikasgassen tegen 
2040, met een uitvoerig en nauwkeurig 
tijdschema voor belangrijke stappen in het 
transitieproces, met inbegrip van datums 
voor de uitfasering van fossiele 
brandstoffen en de bijbehorende 
buitenbedrijfstelling van installaties, 
waarbij die stappen consistent zijn met de 
meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”) en alle 
aanbevelingen van de Europese 
Commissie, en de bijbehorende 
langetermijnstrategie;

Or. en
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Amendement 677
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie tegen 2040, 
met inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces, 
zoals de buitenbedrijfstelling van 
installaties die afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen en algemene 
uitfaseringsdatums, waaronder een 
uitfasering van steenkool tegen 2030, 
waarbij die stappen consistent zijn met de 
meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”) en met 
de klimaatwet van de EU [2020/...];

Or. en

Amendement 678
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
met het oog op de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 2030 
en de klimaatneutraliteit tegen 2050, met 
inbegrip van een tijdschema voor de 
geleidelijke uitstap uit activiteiten die 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, 
waarbij die stappen consistent zijn met de 
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meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”);

Or. fr

Amendement 679
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie tegen 2040, 
met inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
naar de verwezenlijking van de 2030-
klimaatstreefcijfers van de Unie als 
bedoeld in artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999, met 
inbegrip van een wettelijk bindende 
uitfaseringsdatum die consistent is met de 
meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”);

Or. en

Amendement 680
Nora Mebarek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar 
een klimaatneutrale economie, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
naar de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de EU als 
bedoeld in artikel 2, punt 11, van 
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klimaatplan (“NECP”); Verordening (EU) 2018/1999 en 
klimaatneutraliteit tegen 2050, met 
inbegrip van een tijdschema voor de 
uitfasering van activiteiten die afhankelijk 
zijn van fossiele brandstoffen, waarbij die 
stappen consistent zijn met de meest 
recente versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”);

Or. en

Motivering

Aangezien de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie moeten zijn afgestemd op 
de nationale energie- en klimaatplannen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze niet 
profiteren van een buitenkanseffect doordat ze berusten op NECP’s die in een vorige context 
zijn opgesteld waarbij geen rekening moest worden gehouden met de grotere klimaatambities 
van de EU.

Amendement 681
Tom Berendsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal niveau naar de 
verwezenlijking van het 2030-
klimaatstreefcijfer van de Unie als 
bedoeld in artikel 2, punt 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 en een 
klimaatneutrale economie tegen 2050, met 
inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
die consistent zijn met de meest recente 
versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”);

Or. en

Amendement 682
Pascal Arimont
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een beschrijving van het 
transitieproces op nationaal en regionaal 
niveau naar een klimaatneutrale economie, 
met inbegrip van een tijdschema voor 
belangrijke stappen in het transitieproces 
naar de verwezenlijking van het 2030-
klimaatstreefcijfer van de Unie en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
tegen 2050 die consistent zijn met de meest 
recente versie van het nationale energie- en 
klimaatplan (“NECP”);

Or. en

Amendement 683
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 684
Katalin Cseh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 685
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
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 686
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Enerzijds moeten de lidstaten hun definitieve versie van het NECP bij de Europese Commissie 
indienen uiterlijk einde 2019, anderzijds werd het voorstel voor de JTF-verordening in 
januari bekendgemaakt. Wijzigingen aan de definitieve versie van het NECP zullen leiden tot 
vertragingen in de uitvoering van de programma’s die door het JTF worden ondersteund.

Amendement 687
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het 
onder a) bedoelde transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1, met 
inbegrip van indicatoren zoals het 
werkloosheidspercentage, de 
ontvolkingsindex, evenals de eerdere 
inspanningen die in het gebied zijn 
geleverd om de decarbonisatie van 
sleutelsectoren- en activiteiten te 
bevorderen;

Or. es

Amendement 688
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) een motivering voor het vaststellen 
van de gebieden die het zwaarst door het in 
de meest recente versie van het nationale 
energie- en klimaatplan (“NECP”) 
beschreven transitieproces worden 
getroffen en door het JTF moeten worden 
ondersteund overeenkomstig lid 1;

Or. it

Amendement 689
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 690
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 691
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 692
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
Artikel 7 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een duidelijk engagement voor een 
sociaal eerlijke en rechtvaardige 
ecologische transitie bij de uitvoering van 
de Overeenkomst van Parijs;

Or. es

Amendement 693
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
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Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) een duidelijk engagement voor de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale EU te bereiken en haar 
reductiedoelstellingen voor 2030 te halen;

Or. es

Amendement 694
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen en -kansen in de 
zwaarst getroffen gebieden en sectoren – 
met inbegrip van de sociale, economische 
en milieueffecten van de transitie naar een 
klimaatneutrale economie – waarbij het 
potentiële aantal getroffen banen en 
banenverlies, het aantal getroffen 
ondernemingen en het verwachte 
inkomstenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie van een energie- en 
koolstofintensieve industrie en landbouw 
in de richting van klimaatneutraliteit 
overeenkomstig de doelstelling om de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
minder dan 1,5 °C en af te stappen van 
het gebruik van fossiele brandstoffen, of 
de stopzetting van broeikasgasintensieve 
activiteiten in die gebieden;

Or. en
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Motivering

Voorgesteld wordt om niet alleen het banenverlies in aanmerking te nemen maar ook 
indicatoren zoals het verwachte inkomstenverlies of het aantal getroffen ondernemingen 
omdat sectoren die veel energie verbruiken doorgaans een zeer hoge verhouding tussen 
kapitaal en arbeid vertonen die kan leiden tot een (relatief) lage arbeidsintensiteit op het 
gebied van inkomsten, output of toegevoegde waarde.

Amendement 695
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een effectbeoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden, met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie;

Or. en

Amendement 696
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden — met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden, met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 



PE648.609v01-00 70/167 AM\1205769NL.docx

NL

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

transitie naar een klimaatneutrale 
economie, rekening houdend met het 
werkloosheidspercentage, en waarbij het 
potentiële aantal getroffen banen en 
banenverlies, de bevolkingsdichtheid, het 
percentage bevolkingsverlies in de 
afgelopen tien jaar, de behoeften op het 
gebied van ontwikkeling en territoriale 
cohesie, en de tegen 2030 te 
verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

Or. es

Amendement 697
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
– waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie van de energie- en 
koolstofintensieve industrie en landbouw 
door af te stappen van het gebruik van 
fossiele brandstoffen en de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

Or. en

Amendement 698
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Nora Mebarek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
– waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden, volgens het tijdschema dat is 
vastgelegd voor de uitfasering van 
activiteiten die afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen;

Or. en

Motivering

De uitfasering van activiteiten die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en/of de 
verwachte graad van decarbonisatie moeten voldoende nauwkeurig worden beschreven in het 
fonds zodat er monitoring mogelijk is en er samenhang wordt gegarandeerd tussen de 
doelstellingen en de resultaten van de interventies.

Amendement 699
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
– waarbij het potentiële aantal getroffen 

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

banen en banenverlies, het gevaar van 
ontvolking in de getroffen regio’s en de 
ontwikkelingsbehoeften en de tegen 2030 
te verwezenlijken doelstellingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
transformatie of de stopzetting van 
broeikasgasintensieve activiteiten in die 
gebieden;

Or. en

Amendement 700
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 701
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

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

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

Or. en

Amendement 702
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 703
Niklas Nienaß
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 704
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, Tsvetelina Penkova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 705
Álvaro Amaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 706
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beoordeling van de 
transitieproblemen in de zwaarst getroffen 
gebieden – met inbegrip van de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
– waarbij het potentiële aantal getroffen 
banen en banenverlies, de 

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

banenverlies, de ontwikkelingsbehoeften 
en de tegen 2030 te verwezenlijken 
doelstellingen worden vastgesteld met 
betrekking tot de transformatie of de 
stopzetting van broeikasgasintensieve 
activiteiten in die gebieden;

Or. en

Amendement 707
Josianne Cutajar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 708
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

transitie naar een klimaatneutrale economie 
en de bestrijding van de energiearmoede;

Or. en

Amendement 709
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 710
Franc Bogovič

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sl

Amendement 711
Pascal Arimont
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 712
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een duidelijk streefcijfer in 
verband met de verwachte vermindering 
van de broeikasgasemissies, de 
decarbonisatie, de verbetering van de 
energie-efficiëntie of de toename van 
hernieuwbare energie in de betrokken 
regio;

Or. en

Amendement 713
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 714
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Amendement 715
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 716
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

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

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties, in 
overeenstemming met Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 240/2014 van de 
Commissie van 7 januari 2014 betreffende 
de Europese gedragscode inzake 
partnerschap in het kader van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen;

Or. en

Amendement 717
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de alomvattende partnerschapsregelingen, 
in overeenstemming met het beginsel van 
bestuur op verschillende niveaus en 
volgens een bottom-upbenadering, de 
geplande monitoring- en 
evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties;

Or. en

Amendement 718
Katalin Cseh

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

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

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen, de geplande 
monitoring- en evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties, met inbegrip 
van de mogelijkheid ook een beoordeling 
te laten verrichten door niet-
gouvernementele organen en instellingen;

Or. en

Amendement 719
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) een beschrijving van de 
governancemechanismen, die bestaan uit 
de partnerschapsregelingen en een lijst met 
betrokken partners als bedoeld in lid 3, de 
geplande monitoring- en 
evaluatiemaatregelen en de 
verantwoordelijke instanties;

Or. en

Amendement 720
Katalin Cseh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties, het 
tijdschema en de verwachte bijdrage ervan 
om de economische, sociale en 
milieueffecten van de transitie op lokaal 
en regionaal, en in voorkomend geval 
nationaal, niveau te verzachten;
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Or. en

Amendement 721
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties en de 
verwachte bijdrage ervan om het effect van 
de transitie te verzachten en een kosten-
batenanalyse die de toegevoegde waarde 
van de investering aantoont;

Or. en

Amendement 722
Krzysztof Hetman

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) een beschrijving van het soort 
voorgenomen concrete acties en de 
verwachte bijdrage ervan om de effecten 
van de transitie, met name de sociale en 
economische effecten en de effecten op 
het gebied van de energiezekerheid en het 
milieu te verzachten;

Or. en

Amendement 723
Tamás Deutsch

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

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Grote ondernemingen zijn de grootste werkgevers in sectoren van de economie die de 
transformatie bewerkstelligen. Het mag niet verplicht zijn om een volledige lijst van concrete 
acties en andere ondernemingen dan kmo’s op te nemen in het territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie. De behoeften van de getroffen regio’s veranderen voortdurend. Het is 
onmogelijk om ze vooraf vast te stellen. Elke wijziging aan het territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie brengt extra administratieve lasten met zich mee die moeten worden 
geëlimineerd door in meer flexibiliteit te voorzien.

Amendement 724
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 725
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

The wording about the possibility for projects put forward by enterprises bigger than SMEs to 
be considered under the JTF does not provide clear signals for the right investments to be 
made in the needed areas. Large enterprises are the biggest employers in transforming 
sectors of the economy. There should be no obligation to state an exhaustive list of operations 
and enterprises other than SMEs in the territorial just transition plans. The needs of affected 
regions change continuously, it is impossible to set them ex ante. Any change in the territorial 
just transition plans brings additional administrative burdens, which should be eliminated by 
allowing for more flexibility.

Amendement 726
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis 
van een kloofanalyse waaruit blijkt dat 

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan micro-ondernemingen 
en kmo’s, een volledige lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen;
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het verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen;

Or. it

Amendement 727
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 728
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 

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

noodzaak van dergelijke steun op basis van 
een kloofanalyse en een kosten-
batenanalyse waaruit blijkt dat het 
verwachte banenverlies zonder de 
investering groter zou zijn dan het 
verwachte aantal gecreëerde banen;

Or. en

Amendement 729
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 730
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) wanneer steun wordt verleend voor 
productieve investeringen aan andere 
ondernemingen dan kmo’s, een volledige 
lijst van dergelijke concrete acties en 
ondernemingen en een motivering van de 
noodzaak van dergelijke steun op basis van 

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

is voor de bescherming van een aantal 
banen;

Or. en

Amendement 731
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 732
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 

Schrappen



PE648.609v01-00 88/167 AM\1205769NL.docx

NL

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

Or. en

Amendement 733
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 734
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een indicatieve lijst van de te 
ondersteunen concrete acties en een 
motivering dat ze bijdragen tot naleving 
van de betreffende benchmarks voor 
kosteloze toewijzing in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG;

Or. it

Amendement 735
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) wanneer steun wordt verleend voor 
investeringen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies van activiteiten die 
zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG, een motivering dat ze 
bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en noodzakelijk 
zijn voor de bescherming van een aantal 
banen;
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Or. en

Amendement 736
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 737
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 738
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 739
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

j) synergie en complementariteit met 
andere programma’s van de Unie, en ook 
samenhang met de pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie om in de vastgestelde 
ontwikkelingsbehoeften te voorzien en 
vlotte financiering te bevorderen voor 
nieuwe duurzame-energiesystemen die 
verder reiken dan het aangewezen gebied 
waarover het plan handelt.

Or. en

Amendement 740
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
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Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 741
Erik Bergkvist

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 742
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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



AM\1205769NL.docx 93/167 PE648.609v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 743
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

j) synergie en complementariteit met 
andere relevante programma’s van de Unie 
om in de vastgestelde 
ontwikkelingsbehoeften te voorzien.

Or. en

Amendement 744
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) synergie en complementariteit met 
geplande steun uit andere pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie.

Or. en
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Amendement 745
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) synergie en complementariteit met 
geplande steun uit andere pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie.

Or. en

Amendement 746
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De investeringen die onder h) en i) vallen, 
komen uitsluitend in aanmerking voor 
steun als ze zijn opgenomen in een 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie dat door de Commissie is 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 747
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
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verordening]. verordening]. De beheersautoriteiten die 
het JTF uitvoeren, zorgen in voorkomend 
geval voor de coördinatie met de 
uitvoerende partners en de 
financieringspartners in het kader van de 
andere pijlers van het mechanisme voor 
een rechtvaardige transitie.

Or. en

Amendement 748
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten waarborgen dat de 
sociale partners, maatschappelijke 
organisaties en andere relevante partners 
overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] op zinvolle, inclusieve en 
toegankelijke wijze deelnemen aan het 
opstellen en uitvoeren van territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie.

Or. en

Amendement 749
Maria Spyraki

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij het opstellen en uitvoeren van 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie worden de betreffende partners 
betrokken overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], evenals de EIB-groep in de 
mate dat dit relevant is voor haar rol in 
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het kader van de andere pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie.

Or. en

Amendement 750
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij het opstellen, uitvoeren en 
monitoren van territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie worden de 
betreffende partners betrokken 
overeenkomstig artikel [6] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], met name de 
vertegenwoordigers van de lokale en 
regionale regeringen waar de plannen 
zullen worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 751
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 752
Maria Spyraki

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beheersautoriteiten die het JTF 
uitvoeren, zorgen in voorkomend geval 
voor de coördinatie met de uitvoerende 
partners en de financieringspartners in 
het kader van de andere pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie.

Or. en

Amendement 753
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 754
Franc Bogovič
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sl

Amendement 755
Josianne Cutajar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 756
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 757
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 758
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de herziening van een nationaal 
energie- en klimaatplan overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) 
2018/1999 een herziening van een 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 

Schrappen
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transitie vereist, wordt deze herziening 
uitgevoerd als onderdeel van de 
tussentijdse evaluatie overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening].

Or. en

Amendement 759
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de herziening van een nationaal 
energie- en klimaatplan overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) 
2018/1999 een herziening van een 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie vereist, wordt deze herziening 
uitgevoerd als onderdeel van de 
tussentijdse evaluatie overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening].

Wanneer de herziening van een nationaal 
energie- en klimaatplan overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) 
2018/1999 een herziening van een 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie vereist, wordt deze herziening 
uitgevoerd als onderdeel van de 
tussentijdse evaluatie overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening]. De territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie en de 
correspondentie tussen de autoriteiten in 
de lidstaten en de Commissie over die 
plannen zijn openbaar toegankelijk. 

Or. en

Amendement 760
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de herziening van een nationaal 
energie- en klimaatplan overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) 

Een territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie mag alleen worden 
herzien om gegronde redenen, zoals de 
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2018/1999 een herziening van een 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie vereist, wordt deze herziening 
uitgevoerd als onderdeel van de 
tussentijdse evaluatie overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening].

herziening van een nationaal energie- en 
klimaatplan.

Or. it

Amendement 761
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de herziening van een nationaal 
energie- en klimaatplan overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) 
2018/1999 een herziening van een 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie vereist, wordt deze herziening 
uitgevoerd als onderdeel van de 
tussentijdse evaluatie overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening].

Een herziening van het territoriaal plan 
voor een rechtvaardige transitie kan 
worden verricht in naar behoren 
gemotiveerde gevallen, onder meer bij de 
herziening van een nationaal energie- en 
klimaatplan.

Or. en

Motivering

Als er deugdelijke en gerechtvaardigde redenen zijn om een territoriaal plan voor een 
rechtvaardige transitie te wijzigen, achten wij het niet dienstig om te verwijzen naar slechts 
één mogelijke uiterste termijn voor de herziening, namelijk het ogenblik van de tussentijdse 
evaluatie.

Amendement 762
Maria Spyraki

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ze moeten ook informatie verstrekken 
over andere pijlers van het mechanisme 
voor een rechtvaardige transitie en wel op 
een manier die volgens de respectieve 
rechtsgrondslagen is gereguleerd.

Or. en

Amendement 763
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie zijn consistent met 
de doelstellingen om de opwarming van 
de aarde te beperken tot 1,5 °C boven pre-
industriële niveaus en om het verlies aan 
biodiversiteit te stoppen en om te keren 
tegen 2030. Investeringen in het kader 
van het plan leiden niet tot lock-in-
effecten die schadelijk zijn voor het 
milieu, met name koolstofintensieve lock-
in-effecten. Het plan biedt mogelijkheden 
om veerkrachtige lokale economieën, 
lokale toeleveringsketens en 
herplaatsingsinspanningen verder te 
versterken.

Or. en

Amendement 764
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer lidstaten gebruik wensen 
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te maken van de mogelijkheid om steun te 
ontvangen in het kader van pijler 2 of 
pijler 3 van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie, vermeldt het 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie de sectoren en gebieden die in 
het kader van die pijlers steun zullen 
ontvangen.

Or. en

Amendement 765
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer lidstaten gebruik wensen 
te maken van de mogelijkheid om steun te 
ontvangen in het kader van pijler 2 of 
pijler 3 van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie, vermeldt het 
territoriaal plan voor een rechtvaardige 
transitie de sectoren en gebieden die in 
het kader van die pijlers steun zullen 
ontvangen.

Or. en

Amendement 766
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie sluiten 
investeringen in infrastructuur of 
toepassingen in verband met fossiele 
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brandstoffen uit.

Or. en

Amendement 767
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Ten minste eenmaal per jaar 
beoordeelt het toezichtcomité de 
vooruitgang die werd geboekt tijdens de 
uitvoering van de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie die 
werden opgesteld voor de aangewezen 
gebieden die onder het programma vallen.

Or. en

Amendement 768
Hannes Heide

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Mechanisme voor dringende toepassing

Wanneer zich in verband met de transitie 
naar een klimaatneutrale economie 
gebeurtenissen voordoen die op korte 
termijn negatieve gevolgen hebben voor 
de werknemers in eender welk gebied van 
een lidstaat, mag de betrokken lidstaat 
vragen om een mechanisme voor 
dringende toepassing in werking te 
stellen. De lidstaat legt uit waarom steun 
uit het JTF voor activiteiten 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, die 
rechtstreeks verband houden met zijn 
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specifieke doelstellingen als bedoeld in 
artikel 2 gerechtvaardigd is om de 
negatieve gevolgen op korte termijn voor 
de werknemers te verzachten. De 
Commissie onderzoekt de aanvraag, 
rekening houdend met de dringendheid 
ervan.

Or. en

Amendement 769
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Partnerschap

Overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) .../... [de nieuwe GB-
verordening] en Gedelegeerde 
verordening (EU) nr. 240/2014, 
waarborgt elke lidstaat dat de sociale 
partners, maatschappelijke organisaties 
en andere relevante of representatieve 
organisaties op zinvolle wijze deelnemen 
aan de programmering en verwezenlijking 
van uit het JTF gesteunde maatregelen. 
Deze zinvolle deelname is inclusief en 
voor iedereen toegankelijk. 

Or. en

Amendement 770
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in bijlage III vermelde 1. De relevante in bijlage III vermelde 
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gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren en – indien naar 
behoren gemotiveerd in het territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie – 
programmaspecifieke output- en 
resultaatindicatoren worden vastgesteld 
overeenkomstig [artikel 12, lid 1, tweede 
alinea, onder a)], [artikel 17, lid 3, 
onder d), ii),] en [artikel 37, lid 2, 
onder b),] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening].

gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren en – indien naar 
behoren gemotiveerd in het territoriale plan 
voor een rechtvaardige transitie – 
programmaspecifieke output- en 
resultaatindicatoren worden vastgesteld 
overeenkomstig [artikel 12, lid 1, tweede 
alinea, onder a)], [artikel 17, lid 3, 
onder d), ii),] en [artikel 37, lid 2, 
onder b),] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening].

Or. en

Motivering

Wij stellen voor om de indicatoren aan te passen aan de indicatoren die worden verwacht in 
het voorstel van de verordening inzake het EFRO/CF en ESF.

Amendement 771
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Naar onze mening mogen streefcijfers niet worden “bevroren” na de tussentijdse evaluatie. 
De periode tussen de tussentijdse evaluatie en 2029 (de streefcijfers zijn bepaald voor 2029) 
is te lang om deze zo belangrijke elementen van het operationele programma te “bevriezen”.
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Amendement 772
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 773
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina 
Penkova, Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 774
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Voor de outputindicatoren bedragen 
de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 
2024 en de streefcijfers voor 2029 zijn 
cumulatief. De streefcijfers worden niet 
herzien in de periode die begint 12 
maanden nadat het overeenkomstig 
artikel [14, lid 2,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] ingediende 
verzoek tot wijziging van het programma 
door de Commissie is goedgekeurd.

Or. en

Amendement 775
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Voor de outputindicatoren bedragen 
de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 
2025 en de streefcijfers voor 2029 zijn 
cumulatief. De streefcijfers worden niet 
herzien nadat het overeenkomstig 
artikel [14, lid 2,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] ingediende 
verzoek tot wijziging van het programma 
door de Commissie is goedgekeurd.

Or. it

Amendement 776
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
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Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Voor de outputindicatoren bedragen 
de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 
2025 en de streefcijfers voor 2030 zijn 
cumulatief. De streefcijfers worden niet 
herzien nadat het overeenkomstig 
artikel [14, lid 2,] van Verordening (EU) 
[nieuwe GB-verordening] ingediende 
verzoek tot wijziging van het programma 
door de Commissie is goedgekeurd.

Or. en

Amendement 777
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 778
Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 779
Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ook naar geslacht opgesplitste 
indicatoren worden beschikbaar gesteld.

Or. en

Amendement 780
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Amendement 781
Simone Schmiedtbauer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 782
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien indicatoren essentiële elementen van deze verordening zijn, achten we 
gedelegeerde handelingen om ze te wijzigen niet dienstig.

Amendement 783
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



PE648.609v01-00 112/167 AM\1205769NL.docx

NL

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Een soortgelijk voorstel werd gedaan in het ontwerp van de EFRO/CF-verordening en na 
diepgaande discussie werd overeengekomen dat dit zou leiden tot te veel belemmeringen voor 
de uitvoering; daarom werd dat voorstel geschrapt.

Amendement 784
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De toepassing van dit artikel 
gebeurt in volledige overeenstemming met 
het Unie- en nationale recht inzake 
gegevensbescherming en zonder afbreuk 
te doen aan de bepalingen van 
Verordening (EU) .../... [nieuwe GB-
verordening].

Or. en

Amendement 785
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
1. Er wordt een platform voor een 
rechtvaardige transitie (hierna “het 
platform”) opgericht, onder het toezicht 
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en rechtstreeks beheer van de Europese 
Commissie, om de bilaterale en 
multilaterale uitwisseling van ervaringen 
en beste praktijken in alle getroffen 
sectoren mogelijk te maken.
2. Het platform bestaat uit twee 
onderdelen:
a) technische werkgroepen die zich 
bezighouden met concrete uitdagingen in 
de getroffen regio’s en die de uitwisseling 
van ervaringen en beste praktijken bij de 
opstelling van territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie en individuele 
acties mogelijk maken. De technische 
werkgroepen worden opgericht 
naargelang van de operationele vereisten 
van het JTF en rekening houdend met de 
afdekking van de sectoren waarvoor de 
ondersteunde acties worden ondernomen.
De technische werkgroepen werken nauw 
samen met de InvestEU-advieshub die is 
opgericht in overeenstemming met 
artikel 20 van Verordening (EU) [nieuw 
InvestEU- programma] en de relevante 
diensten van de Europese 
Investeringsbank.
b) een jaarlijks forum voor regio’s in 
rechtvaardige transitie (hierna “het 
forum”) dat samen met het Europees 
Comité van de Regio’s wordt 
georganiseerd. Het forum zorgt voor de 
coördinatie van de beleidslijnen en de 
toepassing ervan in operationele 
activiteiten van de technische 
werkgroepen.
3. De Commissie stelt de precieze 
regelingen voor de 
governancemechanismen, de 
samenstelling, de werking en de begroting 
van het platform vast. Het Europees 
Parlement moet regelmatig op de hoogte 
worden gebracht van de besluiten van elk 
forum en van de stappen die daarna 
moeten worden ondernomen.
4. De werking van het platform wordt 
gefinancierd uit de middelen voor 
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technische bijstand als bedoeld in 
artikel 3, lid 2, derde alinea.

Or. en

Motivering

Er moeten praktische bepalingen over de oprichting van het platform voor een rechtvaardige 
transitie worden toegevoegd om de doelstellingen en werking ervan te verduidelijken.

Amendement 786
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
1. Er zal onder direct toezicht en beheer 
van de Europese Commissie een platform 
voor een rechtvaardige transitie (hierna 
het “platform”) worden opgezet om bi- en 
multilaterale uitwisselingen van 
ervaringen over de getrokken lessen en 
beste praktijken in alle betrokken sectoren 
mogelijk te maken.
2. Het platform omvat twee onderdelen:
a) technische werkgroepen die specifieke 
uitdagingen in de getroffen regio’s 
aanpakken en de uitwisseling van 
ervaringen en beste praktijken bij de 
opstelling van territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie en bij de 
verschillende activiteiten 
vergemakkelijken. De technische 
werkgroepen worden samengesteld op 
basis van de operationele behoeften van 
het JTF, rekening houdend met de 
sectorale dekking van de ondersteunde 
activiteiten. De technische werkgroepen 
werken nauw samen met de InvestEU-
advieshub, opgericht overeenkomstig 
artikel 20 van Verordening (EU) [nieuw 
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InvestEU-programma], en de bevoegde 
diensten van de Europese 
Investeringsbank.
b) een jaarlijks forum van de regio’s voor 
een rechtvaardige transitie (hierna, het 
“forum”), georganiseerd in 
samenwerking met het Europees Comité 
van de Regio’s. Het forum zal het 
mogelijk maken om de politieke 
richtsnoeren en de omzetting ervan in de 
operationele activiteiten van de technische 
werkgroepen te coördineren.
3. De Commissie zal de gedetailleerde 
bepalingen vaststellen betreffende de 
bestuursmechanismen, samenstelling, 
werking en begroting van het platform.
4. De werkingskosten van het platform 
worden gedekt door de middelen voor 
technische bijstand als bedoeld in 
artikel 3, lid 2, derde alinea.

Or. es

Amendement 787
Lena Düpont, Pascal Arimont, Christian Doleschal

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
1. Er wordt een platform voor een 
rechtvaardige transitie (hierna “het 
platform”) opgericht, dat ressorteert 
onder de Europese Commissie en 
rechtstreeks door haar wordt beheerd, om 
de bilaterale en multilaterale uitwisseling 
van ervaringen en beste praktijken in alle 
getroffen sectoren mogelijk te maken.
2. Het platform bestaat uit twee 
onderdelen:
a) technische werkgroepen die zich 
bezighouden met concrete uitdagingen in 
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de getroffen regio’s en die de uitwisseling 
van ervaringen en beste praktijken bij de 
opstelling van territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie en individuele 
acties mogelijk maken. De technische 
werkgroepen, waarvan ook lokale en 
regionale autoriteiten deel moeten 
uitmaken, worden opgericht 
overeenkomstig de operationele vereisten 
van het JTF en rekening houdend met de 
dekking van de sectoren waarvoor de 
ondersteunde acties worden ondernomen.
b) een jaarlijks forum van de regio’s voor 
een rechtvaardige transitie (hierna “het 
forum”) dat samen met het Europees 
Comité van de Regio’s wordt 
georganiseerd. Het forum zorgt voor de 
coördinatie van de politieke beleidslijnen 
en de toepassing ervan in operationele 
activiteiten van de technische 
werkgroepen.
3. De Commissie stelt de precieze 
regelingen voor de bestuursmechanismen, 
de samenstelling, de werking en de 
begroting van het platform vast.
4. De werking van het platform wordt 
gefinancierd uit de middelen voor 
technische bijstand als bedoeld in 
artikel 3, lid 2, derde alinea.

Or. de

Amendement 788
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Financiële correcties

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

Or. it

Amendement 789
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Financiële correcties

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

Or. en

Motivering

Deze bepaling herstelt de financiële sancties voor een gebrekkige toepassing van de 
programma-indicatoren, zoals in het voorstel voor 2014-2020 het geval was. In de huidige 
GB-verordening is deze aanpak niet gerechtvaardigd. Deze bepaling is ook onbegrijpelijk 
restrictief – ze geeft de Europese Commissie de mogelijkheid om een financiële correctie op te 
leggen na afloop van de periode waarin de uitgaven subsidiabel zijn voor alle in het 
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programma omschreven indicatoren, met inbegrip van output- en resultaatindicatoren. Als 
het onmogelijk is het hele artikel 9 te schrappen, is het te rechtvaardigen om ten minste 
“resultaatindicatoren” te schrappen.

Amendement 790
Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Financiële correcties

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

Or. en

Motivering

Deze specifieke verplichting reikt verder dan de regels die van toepassing zijn op alle andere 
fondsen in het kader van de GB-verordening en voert extra verplichtingen in voor het JTF. 
Ook werd een prestatiebeoordeling met financiële gevolgen op basis van indicatoren 
afgeschaft voor operationele programma’s in de periode 2021-2027.

Amendement 791
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

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

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

Or. en

Amendement 792
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 65 % van het streefcijfer is 
gehaald, met inbegrip van indicatoren in 
verband met de vermindering van 
broeikasgasemissies naar het streefdoel 
van een nuluitstoot van broeikasgassen in 
2050 en de tussentijdse doelstellingen 
voor 2030, kan zij financiële correcties 
toepassen overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit in verhouding tot 
de resultaten te verminderen.

Or. en
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Amendement 793
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat er een ernstige tekortkoming bestaat 
om voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
het streefcijfer te halen, moet zij financiële 
correcties toepassen overeenkomstig 
artikel [98] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] door de steun uit het JTF 
voor de betreffende prioriteit in verhouding 
tot de resultaten te verminderen.

Or. en

Amendement 794
Vlad-Marius Botoş

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer de Commissie op basis van het 
onderzoek van het eindverslag over de 
prestaties van het programma concludeert 
dat voor een of meer output- of 
resultaatindicatoren voor de JTF-middelen 
minder dan 50 % van het streefcijfer is 
gehaald, kan zij financiële correcties 
toepassen overeenkomstig artikel [98] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] door de steun uit het JTF voor 
de betreffende prioriteit in verhouding tot 
de resultaten te verminderen.

Or. en
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Amendement 795
Tom Berendsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 796
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Deze bepaling herstelt de financiële sancties voor een gebrekkige toepassing van de 
programma-indicatoren, zoals in het voorstel voor 2014-2020 het geval was. In de huidige 
GB-verordening is deze aanpak niet gerechtvaardigd. Deze bepaling is ook onbegrijpelijk 
restrictief – ze geeft de Europese Commissie de mogelijkheid om een financiële correctie op te 
leggen na afloop van de periode waarin de uitgaven subsidiabel zijn voor alle in het 
programma omschreven indicatoren, met inbegrip van output- en resultaatindicatoren.

Amendement 797
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 798
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel 
García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verricht een tussentijdse 
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evaluatie waarin zij de vermindering van 
de broeikasgasemissies naar het streefdoel 
van een nuluitstoot van broeikasgassen in 
2050 en de tussentijdse doelstellingen 
voor 2030 beoordeelt, zoals gedefinieerd 
in het plan voor een rechtvaardige 
transitie. Wanneer de behaalde 
streefcijfers sterk afwijken van de in het 
plan voor een rechtvaardige transitie 
bepaalde streefcijfers, worden financiële 
correcties toegepast in verhouding tot de 
resultaten.

Or. en

Amendement 799
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiële correcties worden niet 
toegepast als de streefdoelen niet gehaald 
zijn als gevolg van sociaaleconomische of 
milieufactoren, ingrijpende 
veranderingen in de economische of 
milieuomstandigheden in de betrokken 
lidstaat, of gevallen van overmacht met 
ernstige gevolgen voor de uitvoering van 
de prioriteiten in kwestie.

Or. en

Amendement 800
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De schrapping van artikel 10 is het gevolg van de schrapping van artikel 8, lid 4.

Amendement 801
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. it

Amendement 802
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 803
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in artikel 3, lid 3, en artikel 8, 
lid 4, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van [de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening].

Or. en

Amendement 804
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 3, lid 3, en artikel 8, lid 4, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 805
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
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Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 3, lid 3, en artikel 8, lid 4, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 806
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen, de lokale en 
regionale autoriteiten, sociale partners en 
alle relevante belanghebbenden van de 
betrokken gebieden overeenkomstig de 
beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.

Or. en

Amendement 807
Erik Bergkvist

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikelen 8, 
lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, 
en artikel 8, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 808
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikelen 8, 
lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, 
en artikel 8, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en
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Amendement 809
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Voor de lidstaten geldt een 
overgangsperiode tot en met ... [één jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening] voor het opstellen en 
goedkeuren van de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie. Alle 
lidstaten komen in die overgangsperiode 
volledig in aanmerking voor financiering 
uit hoofde van deze verordening, en de 
Commissie houdt bij het nemen van een 
besluit in verband met vrijmaking of 
verlies van financiering geen rekening 
met de overgangsperiode.

Or. en

Amendement 810
Tamás Deutsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

I. Een bedrag van 6,5 miljard EUR 
uit de middelen van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie wordt onder de 
lidstaten verdeeld als volgt:

Or. en
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Motivering

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

Amendement 811
Tamás Deutsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

II. Het resterende bedrag van 
1 miljard EUR aan middelen uit het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie 
moet dienen als compensatiemechanisme 
voor lidstaten die een brutovermindering 
van broeikasgasemissies van ten minste 
30 % tegen 2017 hebben gerealiseerd op 
grond van hun nationale inventaris ten 
opzichte van de emissieniveaus in 1990, 
waardoor zij de EU-doelstelling van 
emissieverlaging tegen 2020 dus met 
minstens de helft overtreffen. Het bedrag 
van 1 miljard EUR wordt verdeeld onder 
deze lidstaten op basis van het percentage 
van hun bruto broeikasgasemissies in 
2017. 

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt geen rekening gehouden met eerdere inspanningen 
voor de vermindering van de uitstoot. Daardoor wordt een lager percentage middelen 
toegewezen aan lidstaten die al eerder emissieverminderingen hadden bereikt. Dit 
amendement beoogt dit veeleer onrechtvaardige aspect van het voorstel weer in evenwicht te 
brengen. Via het compensatiemechanisme zouden aanvullende middelen worden verstrekt aan 
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negen lidstaten, waarvan er acht behoren tot de armste lidstaten van de EU. Er zij op 
gewezen dat de toewijzing aan Polen volgens dit amendement zou worden behouden op het 
maximumbedrag van 2 miljard EUR, overeenkomstig bijlage I – alinea 1 – letter b.

Amendement 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 813
Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

wordt rekening gehouden met de 
broeikasgasemissies van industriële en 
energie opwekkende installaties in de regio 
van NUTS-niveau 2 met de hoogste 
koolstofintensiteit (weging van 49 %),

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

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

Or. en

Amendement 814
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de koolstofintensiteit, 
als bepaald door de verhouding tussen de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties zoals gerapporteerd door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1, en de 
bruto toegevoegde waarde van de industrie, 
met een factor van twee het gemiddelde 
van de EU-27 overschrijdt. Indien dat 
niveau in geen van de regio’s van NUTS-
niveau 2 in een bepaalde lidstaat wordt 
overschreden, wordt rekening gehouden 
met de broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
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van 49 %). van 25 %).

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

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

Or. es

Amendement 815
Dimitrios Papadimoulis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de koolstofintensiteit, 
als bepaald door de verhouding tussen de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties zoals gerapporteerd door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1, en de 
bruto toegevoegde waarde van de industrie, 
met een factor van twee het gemiddelde 
van de EU-27 overschrijdt. Indien dat 
niveau in geen van de regio’s van NUTS-
niveau 2 in een bepaalde lidstaat wordt 
overschreden, wordt rekening gehouden 
met de broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 39 %),

_________________ _________________
1 Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 januari 2006 betreffende de instelling 

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

van een Europees register inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 91/689/EEG en 
96/61/EG van de Raad (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 1).

Or. en

Amendement 816
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 817
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en
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Amendement 818
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de koolstofintensiteit, 
als bepaald door de verhouding tussen de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties zoals gerapporteerd door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1, en de 
bruto toegevoegde waarde van de industrie, 
met een factor van twee het gemiddelde 
van de EU-27 overschrijdt. Indien dat 
niveau in geen van de regio’s van NUTS-
niveau 2 in een bepaalde lidstaat wordt 
overschreden, wordt rekening gehouden 
met de broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 34 %),

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

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

Or. en

Amendement 819
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

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

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de koolstofintensiteit, 
als bepaald door de verhouding tussen de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties zoals gerapporteerd door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1, en de 
bruto toegevoegde waarde van de industrie, 
met een factor van twee het gemiddelde 
van de EU-27 overschrijdt. Indien dat 
niveau in geen van de regio’s van NUTS-
niveau 2 in een bepaalde lidstaat wordt 
overschreden, wordt rekening gehouden 
met de broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 20 %),

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

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

Or. it

Amendement 820
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool, bruinkool, olieschalie en turf 
(weging van 25 %),
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Or. en

Amendement 821
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 822
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

The number of jobs in coal mining, energy use and in carbon intensive industries should be 
key eligibility criteria. The table with the national allocations circulated by the European 
Commission shows that the suggested methodology could end up prioritising areas that may 
need less external financing compared to those who need it the most. A way to compensate for 
this is to modify the weight for employment in mining and energy use of coal and lignite used 
for the calculation of the financial envelope and increase it from the current value of 25%. 
Such a change would account for the fact that the main aim of the JTF should be easing of the 
transition away from coal in the power sector. The weight of other criteria should be 
recalculated accordingly.

Amendement 823
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Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 824
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool (weging van 24 %),

Or. it

Amendement 825
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool (weging van 40 %),

Or. en

Amendement 826
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool (weging van 12 %).

Or. es

Amendement 827
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het werkloosheidspercentage op 
het grondgebied (weging van 20 %);

Or. es

Amendement 828
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii ter) eerdere inspanningen om de 
milieu- en klimaatdoelstellingen te halen, 
rekening houdend met hun economische 
impact en verlies van werkgelegenheid 
(weging van 15 %);

Or. es
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Amendement 829
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii quater) de ontvolkingsindex 
(weging van 15 %);

Or. es

Amendement 830
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) werkgelegenheid in de industrie en 
in energie opwekkende installaties in de 
regio’s van NUTS-niveau 2 die voor de 
toepassing van punt i) in aanmerking 
worden genomen (weging van 35 %),

Or. en

Amendement 831
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) werkgelegenheid in de winning van 
steenkool en bruinkool als aandeel van 
het totale aantal werknemers in de 
industrie in elke regio (weging van 33 %),

Or. en
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Amendement 832
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) werkgelegenheid in de industrie in 
de regio’s van NUTS-niveau 2 die voor de 
toepassing van punt i) in aanmerking 
worden genomen (weging van 12 %).

Or. es

Amendement 833
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 834
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) werkgelegenheid in de industrie in 
de regio’s van NUTS-niveau 2 die voor de 

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

toepassing van punt i) in aanmerking 
worden genomen (weging van 24 %),

Or. it

Amendement 835
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) het werkloosheidspercentage, met 
name de jeugdwerkloosheid, oudere 
werknemers en werknemers met grotere 
moeilijkheden om terug te keren op de 
arbeidsmarkt.

Or. es

Amendement 836
Dimitrios Papadimoulis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) het werkloosheidspercentage in 
2019 in regio’s waar steenkool of 
bruinkool wordt ontgonnen of verbrand 
(weging 10 %);

Or. en

Amendement 837
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) het tempo waarin de lidstaten hun 
broeikasgasemissies afkomstig van 
steenkool of bruinkool zullen beperken, 
zoals vastgesteld in de respectieve 
nationale energie- en klimaatplannen 
voor 2030 (weging van 6 %);

Or. en

Amendement 838
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) aantal inwoners met verblijfplaats 
in insulaire of afgelegen gebieden die 
afhankelijk zijn van autonome 
elektriciteitsproductie met behulp van 
door diesel of benzine aangedreven 
generatoren (weging van 2 %);

Or. it

Amendement 839
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) de bevolkingsdichtheid in de 
regio’s van NUTS-niveau 3 zoals 
aangegeven in de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie.

Or. es
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Amendement 840
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v ter) het percentage bevolkingsverlies in 
de regio’s van NUTS-niveau 3 zoals 
aangegeven in de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie, met een 
gemiddelde bevolkingsafname van meer 
dan 1 % tussen 2010 en 2020;

Or. es

Motivering

Artikel 10 bis “Gebieden met natuurlijke of demografische belemmeringen en problemen” 
van het door het Europees Parlement aangenomen standpunt over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds voor 2021-2027, erkent de specifieke kenmerken 
van deze gebieden die worden geconfronteerd met de demografische uitdaging van 
ontvolking.

Amendement 841
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v ter) broeikasgasemissies van 
vervoersmiddelen in de scheep- of 
luchtvaart die kunnen worden verminderd 
door de aanleg van weg- en 
spoorweginfrastructuur die regio’s of 
delen van regio’s onderling kunnen 
verbinden (weging: 29 %);

Or. it
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Amendement 842
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v quater) het nationaal 
werkloosheidspercentage.

Or. es

Amendement 843
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 844
Krzysztof Hetman

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen 

Schrappen
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enkele lidstaat een bedrag van meer dan 
2 miljard EUR ontvangt. De bedragen 
boven 2 miljard EUR per lidstaat worden 
in verhouding met de aan alle andere 
lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Amendement 845
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 2 miljard 
EUR ontvangt, dan wel 5 miljard EUR 
voor een lidstaat die met duidelijke 
indicatoren kan rechtvaardigen dat hij 
een groter aandeel kwetsbare regio’s 
bevat waar de transitie naar een 
milieuduurzaam energiebeleid aanleiding 
zou geven tot tastbare sociaaleconomische 
risico’s die boven het gemiddelde van 
andere lidstaten liggen. De bedragen 
boven 2 miljard EUR per lidstaat, dan wel 
5 miljard EUR voor ernstig getroffen 
lidstaten, worden in verhouding met de aan 
alle andere lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Amendement 846
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

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

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

Or. en

Amendement 847
Younous Omarjee

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 2 miljard 
EUR ontvangt en dat aan elk ultraperifeer 
gebied (als bedoeld in artikel 349 VWEU) 
een aanvullend bedrag van 30 miljoen 
EUR wordt toegewezen. De bedragen 
boven 2 miljard EUR per lidstaat worden 
in verhouding met de aan alle andere 
lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Or. fr
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Amendement 848
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 20 % van 
de hoofdsom als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
ontvangt. De bedragen boven 20 % per 
lidstaat worden in verhouding met de aan 
alle andere lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Amendement 849
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 2 miljard 
EUR of steunintensiteit per hoofd van de 
bevolking van meer dan 40 EUR ontvangt 
over de volledige periode. De bedragen die 
de vorige beperking per lidstaat 
overschrijden worden in verhouding met 
de aan alle andere lidstaten toegewezen 
bedragen herverdeeld. Het aandeel van de 
lidstaten wordt dienovereenkomstig 
herberekend.

Or. es
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Amendement 850
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 20 % van 
de hoofdsom als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
ontvangt. De bedragen boven 20 % van de 
hoofdsom als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
per lidstaat worden in verhouding met de 
aan alle andere lidstaten toegewezen 
bedragen herverdeeld. Het aandeel van de 
lidstaten wordt dienovereenkomstig 
herberekend;

Or. en

Amendement 851
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 20 % van 
de middelen van het fonds zoals 
vastgesteld in artikel 2, lid 2 ontvangt. De 
bedragen boven deze drempel per lidstaat 
worden in verhouding met de aan alle 
andere lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;
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Or. it

Amendement 852
Stelios Kympouropoulos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 27 % van 
de hoofdsom als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
ontvangt. De bedragen boven 27 % per 
lidstaat worden in verhouding met de aan 
alle andere lidstaten toegewezen bedragen 
herverdeeld. Het aandeel van de lidstaten 
wordt dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Amendement 853
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 27 % van 
het bedrag als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
ontvangt. De bedragen per lidstaat die daar 
boven liggen, worden in verhouding met 
de aan alle andere lidstaten toegewezen 
bedragen herverdeeld. Het aandeel van de 
lidstaten wordt dienovereenkomstig 
herberekend;

Or. en
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Amendement 854
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 32 % van 
de hoofdsom ontvangt. De bedragen boven 
32 % per lidstaat worden in verhouding 
met de aan alle andere lidstaten 
toegewezen bedragen herverdeeld. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Motivering

Een ruimere financiële begroting voor het JTF moet ook gepaard gaan met een hogere 
plafonnering. Het plafond voor de maximale toewijzing van financiële middelen voor een 
lidstaat mag niet beperkt zijn tot 2 miljard EUR als de algehele begroting hoger is dan 
7,5 miljard EUR.

Amendement 855
Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 1 miljard 
EUR ontvangt. De bedragen boven 
1 miljard EUR per lidstaat worden in 
verhouding met de aan alle andere lidstaten 
toegewezen bedragen herverdeeld. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
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dienovereenkomstig herberekend; dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Amendement 856
Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de uit de toepassing van punt a) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat geen enkele 
lidstaat een bedrag van meer dan 3 miljard 
EUR ontvangt. De bedragen boven 
3 miljard EUR per lidstaat worden in 
verhouding met de aan alle andere lidstaten 
toegewezen bedragen herverdeeld. Het 
aandeel van de lidstaten wordt 
dienovereenkomstig herberekend;

Or. en

Motivering

Het plafond voor de lidstaten moet worden opgetrokken aangezien de totale begroting van het 
JTF robuuster moet zijn.

Amendement 857
Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het uit de toepassing van punt b) 
voortvloeiende aandeel van de lidstaten 
wordt negatief of positief gecorrigeerd 
door een coëfficiënt van 1,5 maal het 
verschil waarmee het bni per hoofd van de 
bevolking (uitgedrukt in 
koopkrachtpariteit) van de betrokken 

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

lidstaat voor de periode 2018-2020 boven 
of onder het gemiddelde bni per hoofd van 
de bevolking van de lidstaten van de EU-
27 ligt (welk gemiddelde wordt 
weergegeven als 100 %).

Or. en

Amendement 858
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) het uit de toepassing van punt b) 
voortvloeiende aandeel van de lidstaten 
wordt negatief of positief gecorrigeerd 
door een coëfficiënt van 1,5 maal het 
verschil waarmee het bni per hoofd van de 
bevolking (uitgedrukt in 
koopkrachtpariteit) van de betrokken 
lidstaat voor de periode 2018-2020 boven 
of onder het gemiddelde bni per hoofd van 
de bevolking van de lidstaten van de EU-
27 ligt (welk gemiddelde wordt 
weergegeven als 100 %).

Or. en

Amendement 859
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, 
Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het uit de toepassing van punt b) 
voortvloeiende aandeel van de lidstaten 
wordt negatief of positief gecorrigeerd 

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

door een coëfficiënt van 1,75 maal het 
verschil waarmee het bni per hoofd van de 
bevolking (uitgedrukt in 
koopkrachtpariteit) van de betrokken 
lidstaat voor de periode 2015-2017 boven 
of onder het gemiddelde bni per hoofd van 
de bevolking van de lidstaten van de EU-
27 ligt (welk gemiddelde wordt 
weergegeven als 100 %).

Or. en

Amendement 860
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de voorgestelde schrapping van bijlage I – letter b.

Amendement 861
Krzysztof Hetman

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 862
Susana Solís Pérez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de uit de toepassing van punt c) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat het definitief 
toegewezen bedrag uit het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) leidt tot een 
steunintensiteit per werkloze (berekend op 
grond van de gehele werkloze bevolking 
van de lidstaat) van ten minste 0,15 EUR 
over de volledige periode. De bedragen om 
de minimale steunintensiteit te 
waarborgen worden proportioneel in 
mindering gebracht op de aan alle andere 
lidstaten toegewezen bedragen, met 
uitzondering van die waarvoor het 
toegewezen bedrag overeenkomstig 
punt b) is geplafonneerd.

Or. en

Motivering

De verwachte gevolgen op het gebied van banenverlies zullen veel moeilijker kunnen worden 
opgevangen in lidstaten met een hoog werkloosheidspercentage.

Amendement 863
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de uit de toepassing van punt c) 
voortvloeiende toegewezen bedragen 
worden zodanig aangepast dat het definitief 
toegewezen bedrag uit het Fonds voor een 

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

rechtvaardige transitie (JTF) leidt tot een 
steunintensiteit per werkloze (berekend op 
grond van de werkloze bevolking van de 
lidstaat) van ten minste 0,15 EUR over de 
volledige periode.

Or. es

Motivering

Het JTF moet een toewijzingscriterium opnemen op basis van werkloosheidspercentages om 
rekening te houden met de uiteenlopende effecten van banenverlies als gevolg van de opname 
in verschillende landen en regio’s van de EU. Bovendien moet het criterium van de 
steunintensiteit per hoofd van de bevolking worden uitgesloten, aangezien het de doelstelling 
van het JTF verstoort.

Amendement 864
Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 865
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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

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

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

Or. es

Amendement 866
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de voorgestelde schrapping van bijlage I – letter b.

Amendement 867
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) aantal inwoners met verblijfplaats 
in insulaire of berggebieden die 
afhankelijk zijn van autonome 
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elektriciteitsproductie met behulp van 
door diesel of benzine aangedreven 
generatoren (weging van 2 %);

Or. en

Amendement 868
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de ultraperifere gebieden wordt aan 
de betrokken lidstaten een specifiek 
bedrag van 100 miljoen EUR toegewezen.

Or. fr

Amendement 869
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. it

Amendement 870
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1.2. Vaststelling van de gebieden die naar 
verwachting het zwaarst zullen worden 



AM\1205769NL.docx 161/167 PE648.609v01-00

NL

getroffen en motivering van deze keuze, 
met een overeenkomstige raming van de 
gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid op basis van de meest 
recente versie van het NECP.

Or. it

Amendement 871
Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – punt 1.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2 Vaststelling van de gebieden die 
onlangs het zwaarst zijn getroffen of die 
naar verwachting het zwaarst zullen 
worden getroffen en motivering van deze 
keuze, met een overeenkomstige raming 
van de gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid op basis van het 
overzicht in punt 1.1

Or. en

Amendement 872
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beoordeling van de 
transitieproblemen voor elk van de 
vastgestelde gebieden

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

Or. en

Amendement 873
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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
Bijlage II – punt 2 – punt 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2.1. Beoordeling van de economische, 
sociale en territoriale gevolgen van de 
transitie naar een volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, uiterst 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 
klimaatneutrale en circulaire economie die 
gericht is op een nuluitstoot van 
broeikasgassen tegen 2040

Or. en

Amendement 874
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 875
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. Ontwikkelingsbehoeften en -
doelstellingen tegen 2030 met het oog op 

2.2. Ontwikkelingsbehoeften en -
doelstellingen tegen 2030, binnen het 
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het bereiken van klimaatneutraliteit aangewezen gebied, met het oog op de 
nakoming van de verbintenis van de 
lidstaten om de opwarming van de aarde 
te beperken tot 1,5 °C boven pre-
industriële niveaus

Or. en

Amendement 876
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. Ontwikkelingsbehoeften en -
doelstellingen tegen 2030 met het oog op 
het bereiken van klimaatneutraliteit

2.2. Ontwikkelingsbehoeften en -
doelstellingen tegen 2030 met het oog op 
het bereiken van klimaatneutraliteit en de 
bestrijding van de energiearmoede

Or. en

Amendement 877
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. Ontwikkelingsbehoeften en -
doelstellingen tegen 2030 met het oog op 
het bereiken van klimaatneutraliteit

2.2. Ontwikkelingsbehoeften en -
doelstellingen tegen 2030 met het oog op 
het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 
2050

Or. en

Amendement 878
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3. Samenhang met andere nationale, 
regionale of territoriale strategieën en 
plannen

Schrappen

Referentie: Artikel 7, lid 2, onder e)
[...]
[...]

Or. it

Amendement 879
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3. Samenhang met andere nationale, 
regionale of territoriale strategieën en 
plannen

Schrappen

Referentie: Artikel 7, lid 2, onder e)
[...]
[...]

Or. en

Amendement 880
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3. Samenhang met andere nationale, 
regionale of territoriale strategieën en 
plannen

2.3. Samenhang met andere relevante 
nationale, regionale of territoriale 
strategieën en plannen

Or. en
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Amendement 881
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor productieve investeringen 
aan andere ondernemingen dan micro-
ondernemingen en kmo’s:
– een volledige lijst van dergelijke 
concrete acties en ondernemingen en voor 
elk ervan een motivering van de noodzaak 
van dergelijke steun

Or. it

Amendement 882
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Referentie: Artikel 7, lid 2, onder i); Schrappen

Or. en

Amendement 883
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 2.4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Referentie: Artikel 7, lid 2, onder i); Referentie: Artikel 7, lid 2, onder i);
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Alleen invullen wanneer steun wordt 
verleend voor investeringen ter 
vermindering van de broeikasgasemissies 
van de in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG vermelde 
activiteiten:
– een volledige lijst van de te 
ondersteunen acties en een motivering dat 
deze bijdragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en leiden tot 
een aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies tot onder de relevante 
benchmarks voor kosteloze toewijzing uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG

Or. it

Amendement 884
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
Bijlage III – titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. es
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Motivering

De resultaatindicatoren zijn niet alleen afhankelijk van interventies, maar ook van andere 
factoren.


