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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 

 

 

 



 

PR\1150251NL.docx 3/12 PE620.791v01-00 

 NL 

INHOUD 

Blz. 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT ................ 5 

TOELICHTING ....................................................................................................................... 11 

 

 

 



 

PE620.791v01-00 4/12 PR\1150251NL.docx 

NL 



 

PR\1150251NL.docx 5/12 PE620.791v01-00 

 NL 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het 

steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene 

doelstelling ervan aan te passen 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2017)0825), 

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 175 en 197, lid 2, van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie 

bij het Parlement is ingediend (C8-0433/2017), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 maart 20181, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van ... 2, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 

Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken 

(A8-0000/2018), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1)  Het steunprogramma voor (1)  Het steunprogramma voor 

                                                 
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
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structurele hervormingen (hierna "het 

programma" genoemd) werd vastgesteld 

met als doel het versterken van het 

vermogen van de lidstaten om groei-

ondersteunende bestuurlijke en structurele 

hervormingen voor te bereiden en uit te 

voeren, onder andere door middel van 

bijstand voor efficiënte en doeltreffende 

inzet van de fondsen van de Unie. De steun 

in het kader van het programma wordt op 

verzoek van een lidstaat door de 

Commissie verleend en kan betrekking 

hebben op een breed scala aan 

beleidsterreinen. Het ontwikkelen van 

veerkrachtige economieën die op sterke 

economische en sociale structuren zijn 

gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt 

schokken kunnen opvangen en er snel van 

kunnen herstellen, draagt bij aan 

economische en sociale cohesie. De 

uitvoering van institutionele, bestuurlijke 

en groei-ondersteunende structurele 

hervormingen is een passend instrument 

om een dergelijke ontwikkeling te 

verwezenlijken. 

structurele hervormingen (hierna "het 

programma" genoemd) werd vastgesteld 

met als doel het versterken van het 

vermogen van de lidstaten om groei-

ondersteunende bestuurlijke en structurele 

hervormingen voor te bereiden en uit te 

voeren, onder andere door middel van 

bijstand voor efficiënte en doeltreffende 

inzet van de fondsen van de Unie. De steun 

in het kader van het programma wordt op 

verzoek van een lidstaat door de 

Commissie verleend en kan betrekking 

hebben op een breed scala aan 

beleidsterreinen. Het ontwikkelen van 

veerkrachtige economieën die op sterke 

economische en sociale structuren zijn 

gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt 

schokken kunnen opvangen en er snel van 

kunnen herstellen, draagt bij aan 

economische, sociale en territoriale 

cohesie. De uitvoering van institutionele, 

bestuurlijke en groei-ondersteunende 

structurele hervormingen en de eigen 

zeggenschap aan de basis over structurele 

hervormingen die van belang zijn voor de 

Unie, met name bij monde van lokale en 

regionale autoriteiten en de sociale 

partners, zijn passende instrumenten om 

een dergelijke ontwikkeling te 

verwezenlijken. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3)  Het verbeteren van de economische 

en sociale cohesie door structurele 

hervormingen te versterken, is van cruciaal 

belang voor een succesvolle deelname aan 

de economische en monetaire unie. Het is 

in het bijzonder van belang voor lidstaten 

(3)  Het verbeteren van de 

economische, sociale en territoriale 

cohesie door middel van structurele 

hervormingen die van belang zijn voor de 

Unie is van cruciaal belang voor een 

succesvolle deelname aan en grotere 
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die de euro niet als munt hebben, voor hun 

voorbereiding op deelname aan de 

eurozone. 

convergentie in de economische en 

monetaire unie. Het is in het bijzonder van 

belang voor lidstaten die de euro niet als 

munt hebben, voor hun voorbereiding op 

deelname aan de eurozone. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis)  Zeven lidstaten vallen onder een 

verplichting krachtens het Verdrag om 

zich voor te bereiden op deelname aan de 

eurozone, namelijk Bulgarije, de 

Tsjechische Republiek, Kroatië, 

Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden. 

Sommige van deze lidstaten hebben de 

afgelopen jaren maar weinig vooruitgang 

geboekt in de richting van dit doel, zodat 

steun van de Unie voor deelname aan de 

euro steeds relevanter wordt. Voor 

Denemarken en het Verenigd Koninkrijk 

geldt geen verplichting om toe te treden 

tot de eurozone. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 ter)  Bij structurele hervormingen is 

een belangrijke rol weggelegd voor 

regionale en lokale autoriteiten, maar de 

omvang van deze rol hangt af van de 
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grondwettelijke en bestuurlijke 

organisatie van de lidstaat in kwestie. Er 

moet dan ook worden voorzien in een 

passend niveau van participatie en 

raadpleging van regionale en lokale 

autoriteiten bij de voorbereiding en 

tenuitvoerlegging van structurele 

hervormingen. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6)  Om te kunnen voldoen aan de 

toenemende vraag naar steun van de 

lidstaten en in het licht van de behoefte om 

de uitvoering van de structurele 

hervormingen in lidstaten die de euro niet 

als munt hebben, te ondersteunen, moet de 

financiële toewijzing van het programma 

worden verhoogd tot een niveau dat 

voldoende is opdat de Unie steun zou 

kunnen verstrekken die voldoet aan de 

behoeften van de verzoekende lidstaten. 

(6)  Om te kunnen voldoen aan de 

toenemende vraag naar steun van de 

lidstaten en in het licht van de behoefte om 

de uitvoering van de structurele 

hervormingen die van belang zijn voor de 

Unie in lidstaten die de euro niet als munt 

hebben, te ondersteunen, moet de 

financiële toewijzing van het programma 

onder gebruikmaking van het 

flexibiliteitsinstrument krachtens 

Verordening (EU, Euratom) nr. 

1311/2013 van de Raad 1 bis worden 

verhoogd tot een niveau dat voldoende is 

opdat de Unie steun zou kunnen 

verstrekken die voldoet aan de behoeften 

van de verzoekende lidstaten. 

 ___________ 

 1 bis Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 van de Raad van 

2 december 2013 tot bepaling van het 

meerjarig financieel kader voor de jaren 

2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, 

blz. 884). 

Or. en 
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Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2017/825 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De algemene doelstelling van het 

programma is bij te dragen tot 

institutionele, administratieve en groei-

ondersteunende structurele hervormingen 

in de lidstaten door de nationale 

autoriteiten steun te verlenen voor 

maatregelen die gericht zijn op de 

hervorming en versterking van instellingen, 

bestuur, overheidsbestuur en economische 

en sociale sectoren, als antwoord op de 

economische en sociale uitdagingen, om zo 

te komen tot meer cohesie, een beter 

concurrentievermogen, hogere 

productiviteit, meer duurzame groei, meer 

werkgelegenheid en meer investeringen, 

alsook voor maatregelen die voorbereiden 

op deelname aan de eurozone, in het 

bijzonder in het kader van economische 

beleidsprocessen, inclusief door bijstand 

voor de efficiënte, doeltreffende en 

transparante inzet van de fondsen van de 

Unie. 

De algemene doelstelling van het 

programma is bij te dragen tot 

institutionele, administratieve en groei-

ondersteunende structurele hervormingen 

in de lidstaten en Europese toegevoegde 

waarde te brengen op beleidsgebieden die 

verband houden met bevoegdheden die 

worden gedeeld door de Unie en de 

lidstaten die nog niet het voorwerp 

vormen van een technisch 

bijstandsprogramma, door de publieke 
autoriteiten van de lidstaten steun te 

verlenen voor maatregelen die gericht zijn 

op de hervorming en versterking van 

instellingen, bestuur, overheidsbestuur en 

economische en sociale sectoren, als 

antwoord op de economische en sociale 

uitdagingen, om zo te komen tot meer 

cohesie, een beter concurrentievermogen, 

hogere productiviteit, meer duurzame 

groei, meer werkgelegenheid en meer 

investeringen, alsook voor maatregelen die 

voorbereiden op deelname aan de 

eurozone, in het bijzonder in het kader van 

economische beleidsprocessen, inclusief 

door bijstand voor de efficiënte, 

doeltreffende en transparante inzet van de 

fondsen van de Unie.  

Or. en 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2017/825 

Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis)  Aan artikel 5, lid 1, wordt het 

volgende punt toegevoegd: 

 d bis)   het ondersteunen van de 

participatie en raadpleging van regionale 

en lokale autoriteiten bij de voorbereiding 

en tenuitvoerlegging van maatregelen 

voor structurele hervormingen in een 

mate die overeenkomt met de 

bevoegdheden en verantwoordelijkheid 

van die regionale en lokale autoriteiten 

binnen de grondwettelijke en bestuurlijke 

structuur van de lidstaat in kwestie. 

Or. en 
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TOELICHTING 

 

Het voorstel van de Commissie strekt tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 met het 

doel de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te 

verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen. De Commissie heeft hiertoe 

besloten in het licht van het grote aantal verzoeken van lidstaten om middelen voor structurele 

hervormingen. 

 

Het wijzigingsbesluit heeft met name tot doel artikel 4 inzake de doelstelling van het 

steunprogramma voor structurele hervormingen te wijzigen door steun voor de voorbereiding 

op toetreding tot de eurozone toe te voegen aan de doelstellingen van het programma (de 

zinsnede "alsook voor maatregelen die voorbereiden op deelname aan de eurozone" wordt aan 

het artikel toegevoegd). Verder wordt een artikel 5 bis toegevoegd waarmee wordt voorzien in 

steun voor maatregelen en activiteiten ter voorbereiding op de euro. 

 

Daarnaast worden de totale financiële middelen voor het steunprogramma opgetrokken van 

142,8 miljoen EUR naar 222,8 miljoen EUR door middel van het flexibiliteitsinstrument van 

het meerjarig financieel kader. De lidstaten kunnen zelf bepalen of zij het steunprogramma 

verder willen aanvullen door middelen uit de begroting voor technische bijstand over te 

hevelen, waardoor het totaal op 300 miljoen EUR komt. De verordening houdende 

gemeenschappelijke bepalingen staat dergelijke overdrachten reeds toe. 

 

De rapporteur acht dit een tekstueel gezien onbeduidende, maar politiek uitermate belangrijke 

wijziging van het steunprogramma. De eurozone omvat reeds 19 lidstaten. Zeven lidstaten 

vallen onder een verplichting krachtens het Verdrag om zich voor te bereiden op deelname 

aan de eurozone, namelijk Bulgarije, Kroatië, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen, 

Roemenië en Zweden. Sommige van deze lidstaten hebben de afgelopen jaren maar weinig 

vooruitgang geboekt in de richting van dit doel, zodat EU-steun voor deelname aan de euro 

steeds relevanter wordt. Twee lidstaten zijn gezien hun opt-out betreffende de 

gemeenschappelijke munt niet verplicht om toe te treden tot de eurozone, namelijk 

Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Laatstgenoemde lidstaat zal zoals bekend de 

Europese Unie in 2019 verlaten. 

 

De rapporteur hecht er belang aan dat er meer duidelijkheid komt omtrent zowel de 

ondersteuning van structurele hervormingen via gebruikmaking van middelen voor cohesie 

als omtrent de verwachte gevolgen hiervan voor de doeltreffendheid van die cohesiemiddelen. 

Er zij op gewezen dat de ongelijkheid in de EU-lidstaten inmiddels in de meeste gevallen toe 

te schrijven is aan verschillen binnen een land, en niet zozeer aan de verschillen tussen 

landen. Doeltreffende structurele verandering vereist dan ook een engagement van de 

regeringen op verschillende niveaus om gezamenlijk een gecoördineerd en geïntegreerd 

optreden te faciliteren waarbij diverse beleidsinputs worden gecombineerd, teneinde in te 

spelen op de verschillende behoeften en uitdagingen op het vlak van ontwikkeling. Aangezien 

lidstaten al eigen hervormingsinitiatieven kennen dient het programma gericht te zijn op die 

maatregelen die de landenspecifieke aanbevelingen optimaal ondersteunen. 

 

De rapporteur steunt de twee belangrijkste elementen van het voorstel, namelijk de verhoging 

van de begroting voor het steunprogramma en de toevoeging van voorbereiding op het 

lidmaatschap van de eurozone als een van de doelstellingen van het programma. Het aantal 
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amendementen op het voorstel blijft daarom in deze fase beperkt. De amendementen hebben 

tot doel de nadruk te leggen op het belang van steun voor voorbereiding op het lidmaatschap 

van de eurozone en te waarborgen dat regionale en lokale autoriteiten in grotere mate bij 

projecten voor structurele hervormingen worden betrokken. 


