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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, als bevoegde commissies, 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Die wijzigingen zullen 
verschillende economische en sociale 
gevolgen hebben voor de verschillende 
sectoren van de economie, voor de burgers 
en voor de lidstaten. Met name de opname 
van broeikasgasemissies van gebouwen en 
het wegvervoer in het toepassingsgebied 
van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad31 moet een 
aanvullende economische stimulans zijn 
om te investeren in vermindering van het 
verbruik van fossiele brandstoffen en 
daarmee de emissies van broeikasgassen 
sneller te reduceren. Dit moet, samen met 
andere maatregelen, op de middellange tot 
lange termijn de kosten voor gebouwen en 
het wegvervoer terugdringen en nieuwe 
kansen bieden voor investeringen en het 
scheppen van banen.

(8) Die wijzigingen zullen 
verschillende economische en sociale 
gevolgen hebben voor de verschillende 
sectoren van de economie, voor de burgers 
en voor de lidstaten, en zij zouden tijdens 
de transitie naar een koolstofvrije 
economie kunnen leiden tot hogere 
prijzen voor fossiele brandstoffen, met 
name voor de meest kwetsbare burgers. 
Met name de opname van 
broeikasgasemissies van gebouwen en het 
wegvervoer in het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad31 moet een 
aanvullende economische stimulans zijn 
om te investeren in vermindering van het 
verbruik van fossiele brandstoffen en 
daarmee de emissies van broeikasgassen 
sneller te reduceren. Dit moet, samen met 
andere maatregelen, op de middellange tot 
lange termijn de kosten voor gebouwen en 
het wegvervoer terugdringen en nieuwe 
kansen bieden voor investeringen en het 
scheppen van banen. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de meest 
benadeelde groepen en aan huishoudens 
die in mobiliteits- of energiearmoede 
verkeren, zodat zij de voordelen genieten 
van de uitvoering van die 
financieringsinstrumenten en niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten.

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

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

handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie (PB L 275 van 25.10.2003, 
blz. 32).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Er zijn echter middelen nodig om 
deze investeringen te financieren. 
Daarnaast zullen de door huishoudens en 
vervoergebruikers gedragen kosten voor 
verwarming, koeling en koken, 
respectievelijk voor het wegvervoer, 
waarschijnlijk al toenemen voor die 
investeringen zijn gedaan, aangezien 
brandstofleveranciers, voor wie de 
verplichtingen in het kader van de 
emissiehandel met betrekking tot 
gebouwen en wegvervoer gelden, de 
kosten van koolstof zullen doorberekenen 
aan de consumenten.

(9) Er zijn echter middelen nodig om 
deze investeringen te financieren. 
Daarnaast zullen de door huishoudens en 
vervoergebruikers gedragen kosten voor 
verwarming, koeling en koken, 
respectievelijk voor het wegvervoer, 
waarschijnlijk al toenemen voor die 
investeringen zijn gedaan, aangezien 
brandstofleveranciers, voor wie de 
verplichtingen in het kader van de 
emissiehandel met betrekking tot 
gebouwen en wegvervoer gelden, de 
kosten van koolstof zullen doorberekenen 
aan de consumenten, alsook gezien de 
afhankelijkheid van de lidstaten van 
ingevoerde fossiele brandstoffen in het 
licht van de Russische aanvalsoorlog.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de transitie rechtvaardig en 
inclusief te maken en ervoor te zorgen dat 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten, 
moet een deel van de opbrengsten die door 
de opneming van gebouwen en wegvervoer 
in het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG worden gegenereerd, 
worden gebruikt om de sociale gevolgen 
van die opneming aan te pakken.

(11) Om de transitie rechtvaardig en 
inclusief te maken en ervoor te zorgen dat 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten, 
moet een deel van de opbrengsten die door 
de opneming van gebouwen en wegvervoer 
in het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG worden gegenereerd, 
worden gebruikt als eigen middelen voor 
het financieren van de Uniebegroting als 
algemene ontvangsten, in 
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overeenstemming met het juridisch 
bindende Interinstitutioneel Akkoord van 
16 december 20201 bis waarin een 
routekaart is vastgesteld voor de invoering 
van nieuwe eigen middelen, zodat de 
Uniebegroting over de middelen beschikt 
om de sociale gevolgen van die opneming 
te helpen aanpakken. Op grond van het 
genoemde akkoord is de invoering van 
een pakket nieuwe eigen middelen 
uiterlijk op 1 januari 2023 gepland. Met 
groene eigen middelen kan de 
Uniebegroting worden afgestemd op de 
beleidsprioriteiten van de Unie, waardoor 
een meerwaarde van de Unie wordt 
gecreëerd, en moet worden bijgedragen 
tot de doelstellingen voor 
klimaatmainstreaming, tot de afbetaling 
van NextGenerationEU-schulden en tot 
de veerkracht van de Uniebegroting wat 
de werking ervan als instrument voor 
investeringen en garanties betreft.
__________________
1 bis Interinstitutioneel Akkoord van 
16 december 2020 tussen het Europees 
Parlement, de Raad van de Europese Unie 
en de Europese Commissie betreffende 
begrotingsdiscipline, samenwerking in 
begrotingszaken en goed financieel 
beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen 
middelen, met inbegrip van een 
routekaart voor de invoering van nieuwe 
eigen middelen (PB L 433 I van 
22.12.2020, blz. 28).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Daarom moet een sociaal 
klimaatfonds (hierna “het fonds” genoemd) 
worden opgericht om de lidstaten van 
middelen te voorzien om hun beleid voor 
het aanpakken van de sociale gevolgen 

(13) Daarom moet een sociaal 
klimaatfonds (hierna “het fonds” genoemd) 
worden opgericht om de lidstaten van 
middelen te voorzien om hun beleid voor 
het aanpakken van de sociale gevolgen 
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voor kwetsbare huishoudens, kwetsbare 
micro-ondernemingen en kwetsbare 
vervoergebruikers als gevolg van de 
emissiehandel met betrekking tot 
gebouwen en wegvervoer te ondersteunen. 
Dit moet met name worden gerealiseerd 
door ondersteuning van kwetsbare 
huishoudens, kwetsbare micro-
ondernemingen en kwetsbare 
vervoergebruikers zoals tijdelijke 
inkomenssteun, maatregelen en 
investeringen om hun afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen terug te dringen door 
middel van energie-efficiëntere gebouwen, 
het koolstofvrij maken van verwarming en 
koeling van gebouwen, onder meer door de 
integratie van hernieuwbare energie, en 
hen betere toegang te verlenen tot 
emissievrije en emissiearme mobiliteit en 
emissievrij en emissiearm vervoer.

voor kwetsbare huishoudens, kwetsbare 
micro-ondernemingen en kwetsbare 
vervoergebruikers als gevolg van de 
emissiehandel met betrekking tot 
gebouwen en wegvervoer, die bedoeld is 
om de groene transitie te faciliteren, te 
ondersteunen. Het fonds moet billijkheid 
en solidariteit tussen en binnen de 
lidstaten bevorderen en tegelijkertijd een 
einde helpen maken aan energie- en 
mobiliteitsarmoede, en moet voortbouwen 
op bestaande solidariteits- en 
klimaatmechanismen en deze aanvullen. 
Dit moet met name worden gerealiseerd 
door ondersteuning van kwetsbare 
huishoudens, kwetsbare micro-
ondernemingen en kwetsbare 
vervoergebruikers zoals tijdelijke 
inkomenssteun, maatregelen en 
investeringen om hun afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen terug te dringen door 
middel van energie-efficiëntere gebouwen, 
het koolstofvrij maken van verwarming en 
koeling van gebouwen, onder meer door de 
integratie van hernieuwbare energie, en 
hen betere toegang te verlenen tot 
emissievrije en emissiearme mobiliteit en 
emissievrij en emissiearm vervoer.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De lidstaten zijn het beste in staat 
om, in overleg met regionale overheden, 
plannen op te stellen en uit te voeren die 
afgestemd en gericht zijn op hun lokale, 
regionale en nationale omstandigheden, 
zoals bestaande beleidsmaatregelen op de 
relevante gebieden en het geplande gebruik 
van andere relevante EU-middelen. Zo kan 
het beste rekening worden gehouden met 
de grote verscheidenheid aan 
omstandigheden, de specifieke kennis van 
lokale en regionale overheden, onderzoek 

(15) De lidstaten, in voorkomend geval 
in overleg met de relevante 
belanghebbenden, waaronder regionale 
overheden en sociale partners, in 
overeenstemming met hun nationale 
rechtskader, zijn het beste in staat om 
plannen op te stellen en uit te voeren die 
afgestemd en gericht zijn op hun lokale, 
regionale en nationale omstandigheden, 
zoals bestaande beleidsmaatregelen op de 
relevante gebieden en het geplande gebruik 
van andere relevante EU-middelen, met 
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en innovatie, arbeidsverhoudingen, 
structuren voor sociale dialoog en nationale 
tradities, en kan worden bijgedragen aan de 
doeltreffendheid en efficiëntie van de steun 
aan kwetsbaren.

inachtneming van de bevoegdheden van 
lokale of regionale overheden, onder meer 
wat de toewijzing van middelen betreft. Zo 
kan het beste rekening worden gehouden 
met de grote verscheidenheid aan 
omstandigheden, de specifieke kennis van 
lokale en regionale overheden, onderzoek 
en innovatie, arbeidsverhoudingen, 
structuren voor sociale dialoog en nationale 
tradities, en kan worden bijgedragen aan de 
doeltreffendheid en efficiëntie van de steun 
aan kwetsbaren. De sociale 
klimaatplannen moet een samenvatting 
bevatten van de uitgevoerde raadpleging 
van lokale en regionale autoriteiten, 
sociale partners, maatschappelijke 
organisaties, met inbegrip van 
jongerenorganisaties, en andere relevante 
nationale belanghebbenden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor een rechtvaardige transitie 
naar klimaatneutraliteit is het essentieel dat 
de maatregelen en investeringen in het 
bijzonder worden gericht op energiearme 
of kwetsbare huishoudens, kwetsbare 
micro-ondernemingen en kwetsbare 
vervoergebruikers. Ondersteunende 
maatregelen ter bevordering van de 
reductie van broeikasgasemissies zouden 
de lidstaten moeten helpen bij het 
aanpakken van de sociale gevolgen van de 
emissiehandel met betrekking tot 
gebouwen en het wegvervoer.

(16) Voor een rechtvaardige transitie 
naar klimaatneutraliteit is het essentieel dat 
de maatregelen en investeringen in het 
bijzonder worden gericht op energiearme 
of kwetsbare huishoudens, kwetsbare 
micro-ondernemingen en kwetsbare 
vervoergebruikers. Ondersteunende 
maatregelen ter bevordering van de 
reductie van broeikasgasemissies zouden 
de lidstaten moeten helpen bij het 
aanpakken van de sociale gevolgen voor 
kwetsbare huishoudens, kwetsbare micro-
ondernemingen en kwetsbare 
vervoergebruikers van de emissiehandel 
met betrekking tot gebouwen en het 
wegvervoer, die bedoeld is om de groene 
transitie te faciliteren en kan leiden tot 
hogere prijzen voor energie uit fossiele 
brandstoffen.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Gezien het belang van het 
aanpakken van de klimaatverandering 
overeenkomstig de Overeenkomst van 
Parijs en de verbintenis ten aanzien van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, moeten de in het 
kader van deze verordening ondernomen 
acties bijdragen tot verwezenlijking van de 
doelstelling om 30 % van alle uitgaven van 
het meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 aan het mainstreamen van 
klimaatdoelstellingen te besteden, en tot de 
ambitie om 10 % van de jaarlijkse uitgaven 
in 2026 en 2027 aan biodiversiteit te 
besteden, en daarbij rekening te houden 
met de overlappingen tussen klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen. Daarom moet 
de in bijlage II bij Verordening 
(EU) 2021/1060 van het Europees 
Parlement en de Raad33 uiteengezette 
methode worden gebruikt om de uitgaven 
van het fonds te oormerken. Met het fonds 
moeten activiteiten worden ondersteund 
die de normen en prioriteiten van de Unie 
op klimaat- en milieugebied volledig 
eerbiedigen en voldoen aan het beginsel 
“geen ernstige afbreuk doen”, in de zin van 
artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852 
van het Europees Parlement en de Raad34. 
Enkel dergelijke maatregelen en 
investeringen mogen in de plannen worden 
opgenomen. Maatregelen voor 
rechtstreekse inkomenssteun moeten in de 
regel worden beschouwd als maatregelen 
die een onbeduidend voorzienbaar effect 
op de klimaatdoelstellingen zullen hebben, 
en zullen dus in overeenstemming zijn met 
het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”. 
De Commissie is voornemens de lidstaten 
ruim vóór de opstelling van de plannen 
technische richtsnoeren te verschaffen. Zij 
zal in die richtsnoeren uitleggen hoe de 

(18) Gezien het belang van het 
aanpakken van de klimaatverandering 
overeenkomstig de Overeenkomst van 
Parijs en de verbintenis ten aanzien van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, moeten de in het 
kader van deze verordening ondernomen 
acties bijdragen tot verwezenlijking van de 
doelstelling om in het kader van het 
meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 ten minste 30 % van het totale 
bedrag aan uitgaven van de Uniebegroting 
en het herstelinstrument van de Europese 
Unie aan het mainstreamen van 
klimaatdoelstellingen te besteden, en tot de 
ambitie om in 2024 in het kader van het 
meerjarig financieel kader 7,5 % en in 
2026 en 2027 10 % van de jaarlijkse 
uitgaven aan biodiversiteit te besteden, en 
daarbij rekening te houden met de 
overlappingen tussen klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen. Daarom moet 
de in bijlage II bij Verordening 
(EU) 2021/1060 van het Europees 
Parlement en de Raad uiteengezette 
methode worden gebruikt om de uitgaven 
van het fonds te oormerken. Met het fonds 
moeten activiteiten worden ondersteund 
die de normen en prioriteiten van de Unie 
op klimaat- en milieugebied volledig 
eerbiedigen en voldoen aan het beginsel 
“geen ernstige afbreuk doen”, in de zin van 
artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852 
van het Europees Parlement en de Raad. 
Enkel dergelijke maatregelen en 
investeringen mogen in de plannen worden 
opgenomen. Maatregelen voor 
rechtstreekse inkomenssteun moeten in de 
regel worden beschouwd als maatregelen 
die een onbeduidend voorzienbaar effect 
op de klimaatdoelstellingen zullen hebben, 
en zullen dus in overeenstemming zijn met 
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maatregelen en investeringen aan het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” in 
de zin van artikel 17 van Verordening 
(EU) 2020/852 moeten voldoen. De 
Commissie is voornemens in 2021 een 
voorstel te doen voor een aanbeveling van 
de Raad over hoe de sociale aspecten van 
de groene transitie moeten worden 
aangepakt.

het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”. 
De Commissie is voornemens de lidstaten 
ruim vóór de opstelling van de plannen 
technische richtsnoeren te verschaffen. Zij 
zal in die richtsnoeren uitleggen hoe de 
maatregelen en investeringen aan het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” in 
de zin van artikel 17 van Verordening 
(EU) 2020/852 moeten voldoen. De 
Commissie is voornemens in 2021 een 
voorstel te doen voor een aanbeveling van 
de Raad over hoe de sociale aspecten van 
de groene transitie moeten worden 
aangepakt.

__________________ __________________
33 Verordening (EU) 2021/1060 van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 juni 
2021 houdende gemeenschappelijke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het Europees Fonds voor maritieme zaken, 
visserij en aquacultuur en de financiële 
regels voor die fondsen en voor het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie, het Fonds 
voor interne veiligheid en het Instrument 
voor financiële steun voor grensbeheer en 
visumbeleid (PB L 231 van 30.6.2021, 
blz. 159).

33 Verordening (EU) 2021/1060 van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 juni 
2021 houdende gemeenschappelijke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het Europees Fonds voor maritieme zaken, 
visserij en aquacultuur en de financiële 
regels voor die fondsen en voor het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie, het Fonds 
voor interne veiligheid en het Instrument 
voor financiële steun voor grensbeheer en 
visumbeleid (PB L 231 van 30.6.2021, 
blz. 159).

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

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

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Aangezien zij 85 % van de (19) Vrouwen worden onevenredig 
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alleenstaande ouders uitmaken, worden 
vrouwen in het bijzonder getroffen door 
koolstofbeprijzing. In eenoudergezinnen is 
de kans op kinderarmoede bijzonder hoog. 
Bij het opstellen en uitvoeren van de 
plannen moeten gendergelijkheid en 
gelijke kansen voor iedereen, de 
mainstreaming van die doelstellingen, en 
kwesties met betrekking tot 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap in aanmerking worden genomen 
en bevorderd, om ervoor te zorgen 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

zwaar getroffen door koolstofbeprijzing en 
door energie- en mobiliteitsarmoede. 
Alleenstaande ouders zijn bijvoorbeeld in 
85 % van de gevallen vrouwen, en in 
eenoudergezinnen, net als in andere 
kwetsbare groepen, is de kans op 
kinderarmoede, energiearmoede en 
mobiliteitsarmoede bijzonder hoog. Bij het 
opstellen, uitvoeren en monitoren van de 
plannen moeten gendergelijkheid alsook 
rechten en gelijke kansen voor iedereen, de 
mainstreaming van die doelstellingen, en 
kwesties met betrekking tot 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap in aanmerking worden genomen 
en bevorderd, om ervoor te zorgen 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Het beginsel van eenheid 
van de begroting, dat inhoudt dat alle 
ontvangsten en uitgaven van de Unie in 
de begroting worden opgenomen, is als 
vereiste neergelegd in artikel 310, lid 1, 
VWEU. Het fonds moet bijgevolg volledig 
in de Uniebegroting worden geïntegreerd, 
teneinde onder meer de communautaire 
methode te eerbiedigen, parlementaire 
democratische verantwoording, 
parlementair toezicht en parlementaire 
controle in acht te nemen, de 
voorspelbaarheid van de financiering en 
meerjarige programmering te verzekeren 
en de transparantie van de 
begrotingsbesluiten die op het niveau van 
de Unie worden genomen te waarborgen.

Amendement 10
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Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De financiële middelen van het 
fonds moeten in beginsel in verhouding 
staan tot 25 % van de verwachte 
opbrengsten in de periode 2026-2032 als 
gevolg van de opneming van gebouwen en 
wegvervoer in het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG. De lidstaten moeten 
deze opbrengsten overeenkomstig Besluit 
(EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad41 
als eigen middelen ter beschikking van de 
Uniebegroting stellen. De lidstaten moeten 
50 % van de totale kosten van hun plan zelf 
financieren. Te dien einde moeten de 
lidstaten onder meer hun verwachte 
opbrengsten van de emissiehandel met 
betrekking tot gebouwen en wegvervoer in 
het kader van Richtlijn 2003/87/EG 
aanwenden voor investeringen en 
maatregelen ter versnelling en verlichting 
van de noodzakelijke transitie voor burgers 
die er negatieve gevolgen van ondervinden.

(23) De financiële middelen van het 
fonds zijn vastgesteld op basis van een 
beoordeling van het geraamde bedrag dat 
wordt gegenereerd door de toewijzing aan 
de Uniebegroting van 25 % van de 
verwachte opbrengsten in de periode 2026-
2032 als gevolg van de opneming van 
gebouwen en wegvervoer in het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG. De lidstaten moeten 
deze opbrengsten overeenkomstig Besluit 
(EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad41 
als eigen middelen ter beschikking van de 
Uniebegroting stellen. De opbrengsten die 
naar de begroting van de Unie vloeien, 
moeten in overeenstemming zijn met het 
beginsel van universaliteit, 
overeenkomstig artikel 7 van Besluit 
(EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad. 
De financiële middelen van het fonds voor 
de periode 2025-2032 moeten 
72,2 miljard EUR bedragen. Aangezien de 
lidstaten ten minste 50 % van de totale 
kosten van hun plan zelf moeten 
financieren, moet met het fonds ten minste 
144,4 miljard EUR worden vrijgemaakt 
met het oog op een sociaal rechtvaardige 
transitie, op basis van een voorlopige 
beoordeling van de extra lasten voor 
kwetsbare huishoudens, micro-
ondernemingen en vervoergebruikers. Te 
dien einde moeten de lidstaten onder meer 
hun verwachte opbrengsten van de 
emissiehandel met betrekking tot 
gebouwen en wegvervoer in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG aanwenden voor 
investeringen en maatregelen ter 
versnelling en verlichting van de 
noodzakelijke transitie voor burgers die er 
negatieve gevolgen van ondervinden. De 
financiering van het fonds mag niet ten 
koste gaan van andere programma’s en 
beleidsmaatregelen van de Unie.
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__________________ __________________
41 Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de 
Raad van 14 december 2020 betreffende 
het stelsel van eigen middelen van de 
Europese Unie en tot intrekking van 
Besluit 2014/335/EU, Euratom (PB L 424 
van 15.12.2020, blz. 1).

41 Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de 
Raad van 14 december 2020 betreffende 
het stelsel van eigen middelen van de 
Europese Unie en tot intrekking van 
Besluit 2014/335/EU, Euratom (PB L 424 
van 15.12.2020, blz. 1).

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) In het geval van een hogere 
koolstofprijs die een extra last zou vormen 
voor kwetsbare huishoudens, micro-
ondernemingen en vervoergebruikers, 
moeten aanvullende toewijzingen voor het 
fonds beschikbaar worden gesteld om 
ervoor te zorgen dat de effecten van 
koolstofprijsstijgingen op de meest 
kwetsbaren op adequate en billijke wijze 
worden beperkt, teneinde kwetsbare 
huishoudens en vervoergebruikers verder 
te ondersteunen bij de aanpassing aan 
een eerlijke groene transitie naar 
klimaatneutraliteit, waarbij de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
geleidelijk wordt afgebouwd. Dergelijke 
jaarlijkse verhogingen moeten binnen het 
meerjarig financieel kader worden 
opgevangen door middel van een 
automatische op 
koolstofprijsschommelingen gebaseerde 
aanpassing van het maximum van 
rubriek 3 en het betalingsmaximum, 
volgens een mechanisme dat 
overeenkomstig artikel 312 VWEU in 
Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 
van de Raad1 bis wordt vastgesteld.
____________________
1 bis Verordening (EU, Euratom) 
2020/2093 van de Raad van 17 december 
2020 tot bepaling van het meerjarig 
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financieel kader voor de jaren 2021-2027 
(PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met het oog op een efficiënte en 
coherente toewijzing van de 
begrotingsmiddelen en de inachtneming 
van het beginsel van goed financieel 
beheer moeten maatregelen in het kader 
van deze verordening verenigbaar en 
complementair zijn met de lopende 
Unieprogramma’s, waarbij dubbele 
financiering van dezelfde uitgaven vanuit 
het fonds en andere Unieprogramma’s 
moet worden vermeden. De Commissie en 
de lidstaten moeten met name in alle fasen 
van het proces zorgen voor doeltreffende 
coördinatie om de consistentie, de 
coherentie, de complementariteit en de 
synergie tussen de financieringsbronnen te 
waarborgen. Daartoe moeten de lidstaten 
verplicht worden om, wanneer zij hun 
plannen bij de Commissie indienen, de 
relevante informatie over bestaande of 
geplande Uniefinanciering te presenteren. 
De financiële steun in het kader van het 
fonds moet een aanvulling vormen op de in 
het kader van andere programma’s en 
instrumenten van de Unie verstrekte steun. 
De met het fonds gefinancierde 
maatregelen en investeringen moeten in 
aanmerking kunnen komen voor 
financiering uit andere programma’s en 
instrumenten van de Unie, mits die steun 
niet dezelfde kosten dekt.

(25) Met het oog op een efficiënte en 
coherente toewijzing van de 
begrotingsmiddelen en de inachtneming 
van het beginsel van goed financieel 
beheer moet het fonds worden opgenomen 
in de Uniebegroting en moeten de 
maatregelen in het kader van deze 
verordening verenigbaar en complementair 
zijn met de lopende Unieprogramma’s, 
onder meer op het gebied van klimaatactie 
en sociaal beleid, waarbij dubbele 
financiering van dezelfde uitgaven vanuit 
het fonds en andere Unieprogramma’s 
moet worden vermeden. De Commissie en 
de lidstaten moeten met name in alle fasen 
van het proces zorgen voor doeltreffende 
coördinatie om de consistentie, de 
coherentie, de complementariteit en de 
synergie tussen de financieringsbronnen te 
waarborgen. Daartoe moeten de lidstaten 
verplicht worden om, wanneer zij hun 
plannen bij de Commissie indienen, de 
relevante informatie over bestaande of 
geplande Uniefinanciering te presenteren. 
De financiële steun in het kader van het 
fonds moet een aanvulling vormen op de in 
het kader van andere programma’s en 
instrumenten van de Unie verstrekte steun. 
De met het fonds gefinancierde 
maatregelen en investeringen moeten in 
aanmerking kunnen komen voor 
financiering uit andere programma’s en 
instrumenten van de Unie, mits die steun 
niet dezelfde kosten dekt.

Amendement 13
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Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het fonds moet worden uitgevoerd 
in overeenstemming met het beginsel van 
goed financieel beheer, met inbegrip van 
de doeltreffende preventie en vervolging 
van fraude, belastingfraude, 
belastingontduiking, corruptie en 
belangenconflicten.

(28) Het fonds moet worden uitgevoerd 
in overeenstemming met de beginselen van 
eenheid, van universaliteit en van goed 
financieel beheer, met inbegrip van de 
doeltreffende preventie en vervolging van 
fraude, belastingfraude, 
belastingontduiking, corruptie en 
belangenconflicten.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De integratie van het fonds 
in de Uniebegroting biedt sterke 
waarborgen voor de uitvoering van het 
fonds, gezien de bescherming die wordt 
geboden door zowel de financiële 
wetgeving van de Unie als de toepasselijke 
sectorspecifieke en financiële regels in 
geval van onregelmatigheden of ernstige 
tekortkomingen in de beheer- en 
controlesystemen en door de maatregelen 
die zijn vastgesteld in het kader van 
Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 
van het Europees Parlement en de 
Raad1 bis ter bescherming van de 
Uniebegroting in het geval van 
schendingen van de beginselen van de 
rechtsstaat in de lidstaten. Daartoe moet 
de Commissie voorzien in een doeltreffend 
en efficiënt internecontrolesysteem en de 
terugvordering van ten onrechte betaalde 
of verkeerd gebruikte bedragen, en moet 
zij de nodige maatregelen nemen, waarbij 
het onder meer kan gaan om schorsing 
van betalingen, beëindiging van de 
juridische verbintenis in de zin van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
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van het Europees Parlement en de 
Raad1 ter, een verbod op het aangaan van 
dergelijke juridische verbintenissen, of 
schorsing van de betaling van tranches.
__________________
1 bis Verordening 
(EU, Euratom) 2020/2092 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2020 betreffende een 
algemeen conditionaliteitsregime ter 
bescherming van de Uniebegroting (PB 
L 433 I van 22.12.2020, blz. 1).
1 ter Verordening 
(EU, Euratom) 2018/1046 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) 
nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) 
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en 
Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, 
blz. 1).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Eerbiediging van de 
grondrechten en naleving van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie moeten te allen tijde 
worden gewaarborgd bij de voorbereiding, 
evaluatie, uitvoering en monitoring van 
subsidiabele projecten in het kader van 
het fonds. Het fonds moet bijdragen tot 
het wegnemen van ongelijkheden, het 
bevorderen van gendergelijkheid en het 
integreren van het genderperspectief, 
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alsook tot het bestrijden van discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid 
als vastgesteld in artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU), artikel 10 VWEU en artikel 21 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De met het fonds ondersteunde 
maatregelen en investeringen komen ten 
goede aan huishoudens, micro-
ondernemingen en vervoergebruikers die 
kwetsbaar zijn en in het bijzonder worden 
getroffen door de opneming van 
broeikasgasemissies van gebouwen en 
wegvervoer in het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG, en met name aan 
huishoudens die in energiearmoede 
verkeren en burgers (in afgelegen en 
plattelandsgebieden) zonder 
openbaarvervoersalternatief voor 
privévoertuigen.

De met het fonds ondersteunde 
maatregelen en investeringen komen ten 
goede aan huishoudens, micro-
ondernemingen en vervoergebruikers die 
kwetsbaar zijn en in het bijzonder worden 
getroffen door de groene transitie, 
namelijk door de opneming van 
broeikasgasemissies van gebouwen en 
wegvervoer in het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG, en met name aan 
huishoudens die in energiearmoede 
verkeren en burgers (in afgelegen en 
plattelandsgebieden) zonder 
openbaarvervoersalternatief voor 
privévoertuigen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling van het fonds is 
bij te dragen tot de transitie naar 
klimaatneutraliteit door de sociale 
gevolgen van de opneming van 
broeikasgasemissies van gebouwen en 
wegvervoer in het toepassingsgebied van 

De algemene doelstelling van het fonds is 
bij te dragen tot een eerlijke transitie naar 
klimaatneutraliteit door het aanpakken 
van de sociale gevolgen voor kwetsbare 
huishoudens, micro-ondernemingen en 
vervoergebruikers van de opneming van 
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Richtlijn 2003/87/EG aan te pakken. De 
specifieke doelstelling van het fonds is het 
ondersteunen van kwetsbare huishoudens, 
kwetsbare micro-ondernemingen en 
kwetsbare vervoergebruikers door middel 
van tijdelijke rechtstreekse inkomenssteun 
en maatregelen en investeringen om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, de verwarming en koeling van 
gebouwen koolstofvrij te maken, onder 
meer door de integratie van hernieuwbare 
energie, en voor betere toegang tot 
emissievrije en emissiearme mobiliteit en 
emissievrij en emissiearm vervoer te 
zorgen.

broeikasgasemissies van gebouwen en 
wegvervoer in het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG, hetgeen bedoeld is 
om de groene transitie te faciliteren. De 
specifieke doelstelling van het fonds is de 
transitie naar klimaatneutraliteit te 
ondersteunen voor kwetsbare huishoudens, 
kwetsbare micro-ondernemingen en 
kwetsbare vervoergebruikers door middel 
van tijdelijke rechtstreekse inkomenssteun 
en maatregelen en investeringen om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, de verwarming en koeling van 
gebouwen koolstofvrij te maken, onder 
meer door de integratie van hernieuwbare 
energie, en voor betere toegang tot 
emissievrije en emissiearme mobiliteit en 
emissievrij en emissiearm vervoer te 
zorgen, om zo de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. “kwetsbare vervoergebruikers”: 
vervoergebruikers, met inbegrip van 
vervoergebruikers uit huishoudens met een 
lager middeninkomen, die aanzienlijke 
gevolgen ondervinden van de prijseffecten 
van de opneming van wegvervoer in het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG en niet over de 
middelen beschikken om emissievrije of 
emissiearme voertuigen te kopen of over te 
stappen op alternatieve duurzame 
vervoermiddelen, met inbegrip van 
openbaar vervoer, met name in afgelegen 
en plattelandsgebieden.

13. “kwetsbare vervoergebruikers”: 
vervoergebruikers, met inbegrip van 
vervoergebruikers uit huishoudens met een 
lager middeninkomen, die aanzienlijke 
gevolgen ondervinden van de prijseffecten 
van de opneming van wegvervoer in het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG en niet over de 
middelen beschikken om emissievrije of 
emissiearme voertuigen te kopen of over te 
stappen op alternatieve duurzame 
vervoermiddelen, met inbegrip van 
openbaar vervoer.

Amendement 19
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Iedere lidstaat raadpleegt, in 
overeenstemming met zijn nationale 
rechtskader, lokale en regionale 
autoriteiten, sociale partners, 
maatschappelijke organisaties, met 
inbegrip van organisaties die jongeren 
vertegenwoordigen, en andere relevante 
belanghebbenden over zijn ontwerpplan 
alvorens het bij de Commissie in te 
dienen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) voor de voorbereiding en, indien 
beschikbaar, voor de uitvoering van het 
plan: een samenvatting van de in 
overeenstemming met artikel 10 van 
Verordening (EU) 2018/1999 en het 
nationale rechtskader uitgevoerde 
raadpleging van lokale en regionale 
autoriteiten, sociale partners, 
maatschappelijke organisaties, 
jongerenorganisaties en andere relevante 
belanghebbenden, alsook een samenvatting 
van de wijze waarop de inbreng van de 
belanghebbenden in het plan tot uiting 
komt;

j) voor de voorbereiding en, indien 
beschikbaar, voor de uitvoering van het 
plan: een samenvatting van de in artikel 3, 
lid 3 bis, vermelde en in overeenstemming 
met artikel 10 van Verordening 
(EU) 2018/1999 en het nationale 
rechtskader uitgevoerde raadpleging van 
lokale en regionale autoriteiten, sociale 
partners, maatschappelijke organisaties, 
jongerenorganisaties en andere relevante 
belanghebbenden, alsook een samenvatting 
van de wijze waarop de inbreng van de 
belanghebbenden in het plan tot uiting 
komt;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen financiële steun aan De lidstaten kunnen financiële steun aan 
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andere openbare of particuliere entiteiten 
dan kwetsbare huishoudens, kwetsbare 
micro-ondernemingen en kwetsbare 
vervoergebruikers in de geschatte totale 
kosten opnemen indien die entiteiten 
maatregelen treffen en investeringen doen 
die uiteindelijk ten goede komen aan 
kwetsbare huishoudens, kwetsbare micro-
ondernemingen en kwetsbare 
vervoergebruikers.

andere openbare of particuliere entiteiten 
dan kwetsbare huishoudens, kwetsbare 
micro-ondernemingen en kwetsbare 
vervoergebruikers in de geschatte totale 
kosten opnemen indien die entiteiten 
maatregelen treffen en investeringen doen 
die uiteindelijk ten goede komen aan 
kwetsbare huishoudens, kwetsbare micro-
ondernemingen en kwetsbare 
vervoergebruikers. Die entiteiten voldoen 
aan de in artikel 22, lid 2, vastgestelde 
voorschriften inzake zichtbaarheid.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aanvullende toewijzingen worden 
beschikbaar gesteld afhankelijk van de 
specifieke technische aanpassing op basis 
van koolstofprijsschommelingen waarin is 
voorzien in artikel 4 ter van … 
[Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 
van de Raad1 bis, zoals gewijzigd], om te 
waarborgen dat de beschikbare kredieten 
voor het fonds in de Uniebegroting 
toenemen naarmate de koolstofprijs stijgt.
__________________
1 bis Verordening (EU, Euratom) 
2020/2093 van de Raad van 17 december 
2020 tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021-2027 
(PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11).

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiële middelen voor 2. De financiële middelen voor 
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uitvoering van het fonds bedragen voor de 
periode 2028-2032 48 500 000 000 EUR in 
lopende prijzen, mits dat bedrag 
beschikbaar is in het kader van de jaarlijkse 
maxima van het toepasselijke meerjarig 
financieel kader als bedoeld in artikel 312 
van het VWEU.

uitvoering van het fonds bedragen voor de 
periode 2028-2032 48 500 000 000 EUR in 
lopende prijzen, mits dat bedrag 
beschikbaar is in het kader van de jaarlijkse 
maxima van het toepasselijke meerjarig 
financieel kader als bedoeld in artikel 312 
van het VWEU. De verlenging van de 
specifieke technische aanpassing op basis 
van koolstofprijsschommelingen wordt 
overwogen in het kader van de 
onderhandelingen over het toepasselijke 
meerjarig financieel kader.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De maximale financiële toewijzing 
wordt voor iedere lidstaat berekend 
overeenkomstig de bijlagen I en II.

1. Onverminderd artikel 9, lid 1 bis, 
wordt de maximale financiële toewijzing 
voor iedere lidstaat berekend 
overeenkomstig de bijlagen I en II.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Iedere lidstaat kan ter uitvoering 
van zijn plan een aanvraag indienen tot die 
maximale financiële toewijzing.

2. In 2025 kan iedere lidstaat ter 
uitvoering van zijn plan een aanvraag 
indienen tot die maximale financiële 
toewijzing.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In de jaren 2026 en 2027 kan 
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iedere lidstaat een aanvraag indienen tot 
zijn maximale financiële toewijzing om 
zijn plan uit te voeren en tot het maximum 
van zijn aandeel van de aanvullende 
toewijzing die beschikbaar wordt gesteld 
op grond van artikel 9, lid 1 bis, zoals 
gespecificeerd in bijlage II en op basis 
van de methode voor de berekening als 
bedoeld in bijlage I.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – punt b – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) of de raadpleging over het 
ontwerpplan is uitgevoerd in 
overeenstemming met artikel 3, lid 3 bis.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die hun sociaal 
klimaatplan of delen daarvan, met inbegrip 
van de relevante mijlpalen en streefdoelen, 
niet langer kunnen realiseren vanwege 
objectieve omstandigheden, met name 
vanwege de daadwerkelijke rechtstreekse 
gevolgen van het emissiehandelssysteem 
voor gebouwen en wegvervoer als 
vastgesteld bij hoofdstuk IV bis van 
Richtlijn 2003/87/EG, kunnen een voorstel 
bij de Commissie indienen om de nodige, 
naar behoren gemotiveerde, wijzigingen in 
hun plan aan te brengen. De lidstaten 
kunnen om technische ondersteuning 
verzoeken bij de voorbereiding van een 
dergelijk verzoek.

1. Lidstaten die hun sociaal 
klimaatplan of delen daarvan, met inbegrip 
van de relevante mijlpalen en streefdoelen, 
niet langer kunnen realiseren vanwege 
objectieve omstandigheden, met name 
vanwege de daadwerkelijke rechtstreekse 
gevolgen van het emissiehandelssysteem 
voor gebouwen en wegvervoer als 
vastgesteld bij hoofdstuk IV bis van 
Richtlijn 2003/87/EG, of lidstaten die 
besluiten een wijziging van hun plan voor 
te stellen om de in artikel 1 van deze 
verordening vastgestelde doelstellingen 
beter te kunnen verwezenlijken, kunnen 
een voorstel bij de Commissie indienen om 
de nodige, naar behoren gemotiveerde, 
wijzigingen in hun plan aan te brengen. De 
lidstaten kunnen om technische 
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ondersteuning verzoeken bij de 
voorbereiding van een dergelijk verzoek.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien op grond van artikel 9, 
lid 1 bis, aanvullende toewijzingen 
beschikbaar worden gesteld, kan de 
betrokken lidstaat bij de Commissie een 
gerichte wijziging van zijn plan indienen 
om:
a) het aantal begunstigden van een 
maatregel of investering die in zijn plan is 
opgenomen, of de kosten die daarmee 
gepaard gaan, te verhogen;
b) overeenkomstig artikel 6 
maatregelen of investeringen toe te 
voegen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niettegenstaande de eerste alinea voert de 
Commissie, wanneer een lidstaat 
overeenkomstig lid 1 bis, punt a), een 
wijziging van zijn plan indient, geen 
beoordeling uit van de in artikel 15, lid 2, 
punten a) en b) en punt c), ii), bedoelde 
criteria.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de Commissie het 
gewijzigde plan positief beoordeelt, neemt 
zij binnen drie maanden na de officiële 
indiening van het gewijzigde plan door de 
lidstaat overeenkomstig artikel 16, lid 1, 
een besluit door middel van een 
uitvoeringshandeling waarin de redenen 
voor de positieve beoordeling worden 
uiteengezet.

3. Indien de Commissie het 
gewijzigde plan positief beoordeelt, neemt 
zij binnen drie maanden na de officiële 
indiening van het gewijzigde plan door de 
lidstaat overeenkomstig artikel 16, lid 1, 
een besluit door middel van een 
uitvoeringshandeling waarin de redenen 
voor de positieve beoordeling worden 
uiteengezet. Indien een plan wordt 
gewijzigd overeenkomstig lid 1 bis, 
punt a), wordt die periode verkort tot zes 
weken.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de Commissie het 
gewijzigde plan negatief beoordeelt, wijst 
zij het verzoek binnen de in lid 3 
genoemde termijn af, nadat zij de 
desbetreffende lidstaat de mogelijkheid 
heeft geboden binnen drie maanden na de 
mededeling van de beoordeling van de 
Commissie zijn opmerkingen in te dienen.

4. Indien de Commissie het 
gewijzigde plan negatief beoordeelt, wijst 
zij het verzoek binnen de in lid 3 
genoemde termijnen af, nadat zij de 
desbetreffende lidstaat de mogelijkheid 
heeft geboden binnen drie maanden na de 
mededeling van de beoordeling van de 
Commissie zijn opmerkingen in te dienen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Nadat de Commissie een besluit als 
bedoeld in artikel 16 heeft genomen, sluit 
zij tijdig een overeenkomst met de 
desbetreffende lidstaat, die een individuele 
juridische verbintenis in de zin van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
voor de periode 2025-2027 inhoudt. Die 

1. Nadat de Commissie een besluit als 
bedoeld in artikel 16 heeft genomen, sluit 
zij tijdig een overeenkomst met de 
desbetreffende lidstaat, die een individuele 
juridische verbintenis in de zin van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
voor de periode tot en met 2027 inhoudt. 
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overeenkomst kan ten vroegste een jaar 
vóór het jaar waarin de veilingen in het 
kader van hoofdstuk IV bis van 
Richtlijn 2003/87/EG van start gaan, 
worden gesloten.

Die overeenkomst kan ten vroegste een 
jaar vóór het jaar waarin de veilingen in het 
kader van hoofdstuk IV bis van 
Richtlijn 2003/87/EG van start gaan, 
worden gesloten.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de Commissie naar aanleiding van 
de in lid 3 bedoelde beoordeling vaststelt 
dat de mijlpalen en streefdoelen van het in 
artikel 16 bedoelde besluit van de 
Commissie niet op bevredigende wijze zijn 
verwezenlijkt, wordt de betaling van de 
financiële toewijzing of een deel daarvan 
geschorst. De desbetreffende lidstaat kan 
tot uiterlijk een maand na mededeling van 
de beoordeling van de Commissie 
opmerkingen indienen.

Indien de Commissie naar aanleiding van 
de in lid 3 bedoelde beoordeling vaststelt 
dat de mijlpalen en streefdoelen van het in 
artikel 16 bedoelde besluit van de 
Commissie niet op bevredigende wijze zijn 
verwezenlijkt, wordt de betaling van de 
financiële toewijzing of een deel daarvan 
geschorst. Het geschorste bedrag is in 
overeenstemming met de kosten van de 
maatregelen waarvoor de mijlpalen en 
streefdoelen niet op bevredigende wijze 
zijn bereikt. De desbetreffende lidstaat kan 
tot uiterlijk een maand na mededeling van 
de beoordeling van de Commissie 
opmerkingen indienen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen, als de 
begunstigden van middelen in het kader 
van het fonds, bij de uitvoering van het 
fonds alle maatregelen die passend zijn om 
de financiële belangen van de Unie te 
beschermen en te waarborgen dat het 
gebruik van de middelen voor de met het 
fonds ondersteunde maatregelen en 
investeringen in overeenstemming met het 
toepasselijke Unie- en nationale recht 

1. De lidstaten eerbiedigen, als de 
begunstigden van middelen in het kader 
van het fonds, bij de uitvoering van het 
fonds de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
fundamentele waarden, met inbegrip van 
de rechtsstaat. Zij nemen alle maatregelen 
die passend zijn om de financiële belangen 
van de Unie te beschermen en te 
waarborgen dat het gebruik van de 
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geschiedt, met name wat betreft het 
voorkomen, opsporen en corrigeren van 
fraude, corruptie en belangenconflicten. 
Daartoe voorzien de lidstaten in een 
doeltreffend en efficiënt 
internecontrolesysteem, zoals in detail 
beschreven in bijlage III, en in de 
terugvordering van ten onrechte betaalde of 
onjuist gebruikte bedragen. De lidstaten 
kunnen een beroep doen op hun gewone 
nationale begrotingsbeheersystemen.

middelen voor de met het fonds 
ondersteunde maatregelen en investeringen 
in overeenstemming met het toepasselijke 
Unie- en nationale recht geschiedt, met 
name wat betreft het voorkomen, opsporen 
en corrigeren van fraude, corruptie en 
belangenconflicten. Daartoe voorzien de 
lidstaten in een doeltreffend en efficiënt 
internecontrolesysteem, zoals in detail 
beschreven in bijlage III, en in de 
terugvordering van ten onrechte betaalde of 
onjuist gebruikte bedragen. De lidstaten 
kunnen een beroep doen op hun gewone 
nationale begrotingsbeheersystemen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Uiterlijk op 1 juli 2026 verstrekt de 
Commissie het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio’s een vroegtijdig evaluatieverslag 
over de uitvoering en het functioneren 
van het fonds. In het kader van die 
vroegtijdige evaluatie overweegt de 
Commissie de verlenging van de 
specifieke technische aanpassing op basis 
van koolstofprijsschommelingen als 
bedoeld in artikel 9 in het kader van de 
onderhandelingen over het volgende 
meerjarig financieel kader.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvullende toewijzingen uit hoofde van 
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artikel 9, lid 1 bis, worden aan de lidstaten 
toegewezen op basis van het volgende 
aandeel.
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