EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 14.1.2020
COM(2020) 22 final
ANNEXES 1 to 3

BIJLAGEN
bij
Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
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BIJLAGE I
METHODE VOOR DE TOEWIJZING VAN MIDDELEN VAN HET FONDS VOOR
EEN RECHTVAARDIGE TRANSITIE
Voor elke lidstaat worden de financiële middelen vastgesteld volgens de hiernavolgende
stappen:
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:
i)

de broeikasgasemissies van industriële installaties in regio’s van NUTSniveau 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 %),

ii)

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

iv)

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

v)

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

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;

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 %).

Deze correctie is niet van toepassing op lidstaten waarvoor het toegewezen bedrag
overeenkomstig punt b) is geplafonneerd;
d)
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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
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).
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grond van de gehele bevolking van de lidstaat) van ten minste 6 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.
Het uit het Fonds voor een rechtvaardige transitie toegewezen bedrag is een aanvulling op het
uit de punten 1 tot en met 16 van bijlage XXII bij het [voorstel voor een nieuwe GBverordening] toegewezen bedrag en is niet opgenomen in de grondslag voor de toewijzing
waarop de punten 10 tot en met 15 van bijlage XXII bij het [voorstel voor een nieuwe GBverordening] van toepassing zijn.
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BIJLAGE II
MODEL VOOR TERRITORIALE PLANNEN VOOR EEN RECHTVAARDIGE
TRANSITIE
1. Overzicht van het transitieproces en vaststelling van de zwaarst getroffen gebieden
in de lidstaat
Tekstveld [12000]

Referentie: Artikel 7, lid 2, onder a)
1.1. Overzicht van het verwachte transitieproces naar een klimaatneutrale economie, in
overeenstemming met de doelstellingen van de nationale energie- en klimaatplannen en
andere bestaande transitieplannen, met inbegrip van een tijdschema voor het stopzetten of
afbouwen van activiteiten als de winning van steenkool en bruinkool of de
elektriciteitsproductie op basis van steenkool
Referentie: Artikel 7, lid 2, onder b)
1.2. Vaststelling van de gebieden 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

2. Beoordeling van de transitieproblemen voor elk van de vastgestelde gebieden
2.1. Beoordeling van de economische, sociale en territoriale gevolgen van de transitie
naar een klimaatneutrale economie
Referentie: Artikel 7, lid 2, onder c)
Tekstveld [12000]

Vaststelling van de getroffen economische activiteiten en industriële sectoren, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen:
- krimpende sectoren, die naar verwachting hun met de transitie verband houdende
activiteiten zullen stopzetten of aanzienlijk zullen afbouwen, met bijbehorend tijdschema;
- sectoren die een transformatie ondergaan, waarvan de activiteiten, processen en productie
naar verwachting een transformatie zullen ondergaan.
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Voor elk van beide categorieën sectoren:
- het verwachte banenverlies en de verwachte behoeften aan omscholing, rekening houdend
met de prognoses voor de vaardigheidsbehoeften;
- het potentieel aan economische diversificatie en de ontwikkelingskansen.

2.2. Ontwikkelingsbehoeften en -doelstellingen tegen 2030 met het oog op het
bereiken van klimaatneutraliteit
Referentie: Artikel 7, lid 2, onder d)
Tekstveld [6000]

- ontwikkelingsbehoeften om de problemen die met de transitie gepaard gaan, aan te pakken;
- doelstellingen en verwachte resultaten van de uitvoering van de prioriteit van het JTF.

2.3. Samenhang met andere nationale, regionale of territoriale strategieën en plannen
Referentie: Artikel 7, lid 2, onder e)
Tekstveld [6000]
- strategieën voor slimme specialisatie;
- territoriale strategieën als bedoeld in artikel 23 van Verordening (EU) [nieuwe GBverordening];
- andere regionale of nationale ontwikkelingsplannen.

2.4. Soort voorgenomen concrete acties
Tekstveld [12000]
Referentie: Artikel 7, lid 2, onder g)
- soort voorgenomen concrete acties en de verwachte bijdrage ervan om het effect van de
klimaattransitie te verzachten.
Referentie: Artikel 7, lid 2, onder h)
Alleen invullen wanneer steun wordt verleend voor productieve investeringen aan andere
ondernemingen dan kmo’s:
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- een volledige lijst van dergelijke concrete acties en ondernemingen en voor elk ervan 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.

Referentie: Artikel 7, lid 2, onder i);
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, mits zij noodzakelijk zijn voor de bescherming van een
aanzienlijk aantal banen.

Referentie: Artikel 7, lid 2, onder j)
- synergie en complementariteit van de voorgenomen acties met andere programma’s in het
kader van de doelstelling “investeren in werkgelegenheid en groei” (ondersteuning van het
transitieproces), andere financieringsinstrumenten (het Moderniseringsfonds van het
emissiehandelssysteem van de EU) en andere pijlers van het mechanisme voor een
rechtvaardige transitie (specifieke regeling in het kader van InvestEU en de met de Europese
Investeringsbank opgezette leenfaciliteit voor de overheidssector) om aan de vastgestelde
investeringsbehoeften te voldoen

2.5. Programmaspecifieke output- of resultaatindicatoren
Referentie: Artikel 8, lid 1
Alleen invullen indien programmaspecifieke indicatoren worden beoogd:
- motivering van de noodzaak van programmaspecifieke output- of resultaatindicatoren op
basis van de voorgenomen soorten acties.

Tabel 1. Outputindicatoren
Specifieke doelstelling

ID [5]

Indicator [255]

Meeteenheid

Mijlpaal (2024)

Streefcijfer (2029)

Tabel 2. Resultaatindicatoren
Specifieke
doelstelling
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ID
[5]

Indicator
[255]

Meeteenheid

Uitgangsof
referentie-
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Referentiejaar

Streefcijfer
(2029)

Bron
van
gegevens

Opmerkingen
[200]

NL

waarde

[200]

3. Governancemechanismen
Referentie: Artikel 7, lid 2, onder f)
Tekstveld [5000]

3.1. Partnerschap
- regelingen voor de betrokkenheid van partners bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring
en evaluatie van het territoriale plan voor een rechtvaardige transitie;
- resultaten van openbare raadpleging.
3.2. Monitoring en evaluatie
- geplande monitoring- en evaluatiemaatregelen, met inbegrip van indicatoren voor het meten
van de capaciteit van het plan om de doelstellingen te verwezenlijken
3.3. Coördinatie- en monitoringinstantie(s)
Instantie(s) die verantwoordelijk is (zijn) voor de coördinatie en de monitoring van de
uitvoering van het plan en de rol daarvan
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BIJLAGE III
GEMEENSCHAPPELIJKE OUTPUTINDICATOREN VOOR REGIONAAL BELEID (“RCO’S”) EN GEMEENSCHAPPELIJKE
RESULTAATINDICATOREN VOOR REGIONAAL BELEID (“RCR’S”) VOOR HET FONDS VOOR EEN RECHTVAARDIGE
TRANSITIE2
Output
RCO 01 – Ondersteunde ondernemingen (waarvan: micro-, klein,
middelgroot, groot)
RCO 02 – Ondernemingen ondersteund door subsidies
RCO 03 – Ondernemingen ondersteund door
financieringsinstrumenten
RCO 04 – Ondernemingen met niet-financiële steun
RCO 05 – Ondersteunde startende ondernemingen

Resultaten
RCR 01 – Banen gecreëerd in ondersteunde entiteiten
RCR 02 – Particuliere investeringen voor gelijke delen als
overheidssteun (waarvan: subsidies, financieringsinstrumenten)
RCR 03 – Kmo’s die product- of procesinnovatie introduceren
RCR 04 – Kmo’s die innovatie op het gebied van marketing of
bedrijfsorganisatie introduceren
RCR 05 – Kmo’s die intern innoveren
RCR 06 – Octrooiaanvragen ingediend bij het Europees
Octrooibureau
RCR 29 – Geraamde broeikasgasemissies van de in bijlage I bij
Richtlijn 2003/87/EG vermelde activiteiten in ondersteunde
ondernemingen

RCO 10 – Ondernemingen die samenwerken met
onderzoeksinstellingen
RCO 120 – Ondernemingen die worden ondersteund om een
vermindering van de broeikasgasemissies van de in bijlage I bij
Richtlijn 2003/87/EG vermelde activiteiten te verwezenlijken
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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.
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RCR 11 – Gebruikers van nieuwe openbare digitale diensten en
toepassingen
RCR 12 – Gebruikers van nieuwe digitale producten, diensten en
toepassingen die door ondernemingen zijn ontwikkeld

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

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

RCO 15 – Gecreëerde opstartcapaciteit

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

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

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

RCO 34 – Bijkomende capaciteit voor afvalrecycling

NL

RCR 97 – Ondersteunde leerplaatsen in kmo’s
RCR 98 – Kmo-personeel dat voortgezette vormen van
beroepsonderwijs en -opleiding (CVET) heeft voltooid (naar type
vaardigheid: technisch, management, ondernemerschap, groen,
overig)
RCR 31 – Totale geproduceerde hernieuwbare energie (waarvan:
elektriciteit, thermisch)
RCR 32 – Hernieuwbare energie: met het netwerk verbonden
capaciteit (operationeel)
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RCR 50 – Inwoners die profiteren van maatregelen voor
luchtkwaliteit
RCR 52 – Gesaneerde bodem gebruikt voor groengebieden, sociale
huisvesting, economische of maatschappelijke activiteiten

RCO 38 – Oppervlakte van ondersteunde gesaneerde bodem
RCO 39 – Geïnstalleerde systemen voor bewaking van
luchtverontreiniging
Voor deelnemers3,4:
RCO 200 – werklozen, onder wie langdurig werklozen,
RCO 201 – langdurig werklozen,

Voor deelnemers6:

RCO 202 – inactieven,

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

RCO 203 – werkenden, onder wie zelfstandigen,
RCO 204 – jonger dan 30 jaar,

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

RCO 205 – ouder dan 54 jaar,

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

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

RCR 203 – deelnemers die na de deelname aan het werk zijn, met
RCO 207 – met hoger middelbaar (ISCED 3) of postsecundair inbegrip van werk als zelfstandige.
onderwijs (ISCED 4),
RCO 208 – met hoger onderwijs (ISCED 5 tot en met 8),
RCO 209 – totaal aantal deelnemers5

3
4

5
6

NL

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