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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.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen 
en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie (React-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0451),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 177 en artikel 322, lid 1, onder a), van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0149/2020),

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

– gezien het advies van de Rekenkamer van 13 juli 20201,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de 
Begrotingscommissie,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0150/2020),

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

1 PB C 272 van 17.8.2020, blz. 1.
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Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke 
extra middelen en uitvoeringsregelingen in 
het kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” om bijstand te 
verlenen ter bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en ter voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie (React-EU)

tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke 
extra middelen en uitvoeringsregelingen in 
het kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” en de 
doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” om bijstand te verlenen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie 
(React-EU)

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door een sociale, 
economische en gezondheidscrisis als 
gevolg van de COVID-19-pandemie. De 
crisis belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie, hetgeen de situatie van 
mensen die in armoede dreigen terecht te 
komen verergert, de sociale breuklijnen 
versterkt en de werkloosheid doet stijgen. 
De sluiting van de binnengrenzen heeft 
bovendien ernstige gevolgen gehad voor 
de economische samenwerking in 
grensgebieden, waarbij het woon-
werkverkeer van werknemers en het 
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functioneren van kmo’s werden 
bemoeilijkt. Daarnaast bestaat er 
gegronde vrees dat de toegang tot 
gezondheidsdiensten voor patiënten op 
middellange en langere termijn zal 
worden beperkt. Ook moet er rekening 
mee worden gehouden dat er diepgaande 
ongelijkheden op gezondheidsgebied in de 
hele Unie bestaan, vooral in grensregio’s, 
waardoor onvervulde medische behoeften 
verder toenemen en de algehele sociale 
cohesie in de lidstaten afneemt. Dit heeft 
geleid tot een uitzonderlijke situatie 
waarvoor specifieke, onmiddellijke en 
buitengewone maatregelen nodig zijn die 
snel de reële economie bereiken om 
investeringen, economische groei en 
werkgelegenheid te stimuleren en het 
economisch weefsel in stand te houden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om het hoofd te bieden aan de 
gevolgen van de crisis zijn de 
Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en 
(EU) nr. 1301/2013 op 30 maart 2020 
gewijzigd met het oog op meer flexibiliteit 
bij de uitvoering van de operationele 
programma’s die worden ondersteund door 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds (“ESF”) en het 
Cohesiefonds (de “fondsen”) en door het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (“EFMZV”). Aangezien de ernstige 
negatieve gevolgen voor de economieën en 
samenlevingen van de Unie zijn 
toegenomen, zijn beide verordeningen op 
23 april 2020 echter met het oog op 
uitzonderlijke extra flexibiliteit opnieuw 
gewijzigd om de lidstaten in staat te stellen 
zich op de noodzakelijke respons op de 
ongekende crisis te concentreren door de 

(2) Om het hoofd te bieden aan de 
gevolgen van de crisis zijn de 
Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en 
(EU) nr. 1301/2013 op 30 maart 2020 
gewijzigd met het oog op meer flexibiliteit 
bij de uitvoering van de operationele 
programma’s die worden ondersteund door 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds (“ESF”) en het 
Cohesiefonds (de “fondsen”) en door het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (“EFMZV”). Aangezien de ernstige 
negatieve gevolgen voor de economieën en 
samenlevingen van de Unie zijn 
toegenomen, zijn beide verordeningen op 
23 april 2020 echter met het oog op 
uitzonderlijke extra flexibiliteit opnieuw 
gewijzigd om de lidstaten in staat te stellen 
zich op de noodzakelijke respons op de 
ongekende crisis te concentreren door de 
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mogelijkheid te vergroten om niet-benutte 
steun uit de fondsen te mobiliseren en door 
de procedurele vereisten met betrekking tot 
de uitvoering van programma’s en audits te 
vereenvoudigen.

mogelijkheid te vergroten om niet-benutte 
steun uit de fondsen te mobiliseren en door 
de procedurele vereisten met betrekking tot 
de uitvoering van programma’s en audits te 
vereenvoudigen, zodat eindbegunstigden 
toegang hebben tot financiering die tot 
dusver ontoegankelijk was.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de enorme schokken voor de 
economie als gevolg van de uitzonderlijke 
beperkingen van de lidstaten ter 
indamming van de verspreiding van 
COVID-19 op te vangen en de risico’s van 
een asymmetrisch herstel – met ernstige 
gevolgen voor de werking van de interne 
markt – als gevolg van de ongelijke 
beschikbare nationale middelen in de 
lidstaten te voorkomen, heeft de Europese 
Raad op 23 april 2020 de “Routekaart naar 
herstel” met een sterke 
investeringscomponent goedgekeurd, de 
oprichting van het Europees herstelfonds 
bepleit en de Commissie opgedragen de 
behoeften te analyseren – zodat de 
middelen ter beschikking van de meest 
getroffen sectoren en geografische 
gebieden van de Unie kunnen worden 
gesteld – en tegelijkertijd het verband met 
het meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 te verduidelijken.

(3) Om de enorme schokken voor de 
economie op te vangen en rampzalige 
sociale en economische gevolgen voor de 
Unie te voorkomen als gevolg van de 
uitzonderlijke beperkingen van de lidstaten 
ter indamming van de verspreiding van 
COVID-19 en de risico’s van een 
asymmetrisch herstel als gevolg van de 
ongelijke beschikbare nationale middelen 
in de lidstaten – hetgeen ernstige gevolgen 
heeft gehad voor de werking van de 
interne markt – heeft de Europese Raad op 
23 april 2020 de “Routekaart naar herstel” 
met een sterke investeringscomponent 
goedgekeurd, de oprichting van het 
Europees herstelfonds bepleit en de 
Commissie opgedragen de behoeften te 
analyseren – zodat de middelen ter 
beschikking van de meest getroffen 
sectoren en geografische gebieden van de 
Unie kunnen worden gesteld, zoals 
geformuleerd in de conclusies van de 
Europese Raad van 21 juli 2020 – en 
tegelijkertijd het verband met het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027 te 
verduidelijken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4



PE654.026v02-00 10/48 RR\1212778NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig Verordening 
[Europees herstelinstrument] en binnen de 
grenzen van de daarin toegewezen 
middelen, moeten herstel- en 
weerbaarheidsmaatregelen in het kader van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen worden uitgevoerd om 
de ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis aan te pakken. Deze extra middelen 
moeten worden gebruikt om de naleving 
van de in Verordening [ERI] vastgestelde 
termijnen te waarborgen. Bovendien 
moeten extra middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang 
beschikbaar worden gesteld via een 
herziening van het meerjarig financieel 
kader voor 2014-2020.

(4) Overeenkomstig Verordening 
[Europees herstelinstrument] en binnen de 
grenzen van de daarin toegewezen 
middelen, moeten herstel- en 
weerbaarheidsmaatregelen in het kader van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen worden uitgevoerd om 
de ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis aan te pakken. Bovendien moeten 
extra middelen voor economische, sociale 
en territoriale samenhang beschikbaar 
worden gesteld via een herziening van het 
meerjarig financieel kader voor 2014-2020, 
waardoor het mogelijk wordt flexibel in te 
spelen op behoeften die ontstaan als 
gevolg van de COVID-19-crisis.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022 beschikbaar worden 
gesteld ter ondersteuning van de meest 
getroffen lidstaten en regio’s bij het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie of bij de voorbereiding van 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel 
van de economie, zodat via de bestaande 
operationele programma’s snel middelen 
ten behoeve van de reële economie kunnen 
worden ingezet. De middelen voor 2020 
vloeien voort uit een verhoging van de 
beschikbare middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang in het 
meerjarig financieel kader voor 2014-2020, 

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen, 54 806 498 104 EUR in 
prijzen van 2018) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” en de 
doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” voor de jaren 2020, 2021 
en 2022, en op basis van een gemotiveerd 
verzoek van een lidstaat ook voor de jaren 
2023 en 2024, beschikbaar worden gesteld 
ter ondersteuning van de meest getroffen 
lidstaten en regio’s bij het crisisherstel in 
de context van de COVID-19-pandemie en 
de sociaal-economische gevolgen daarvan 
en bij de voorbereiding van een groen, 
digitaal en veerkrachtig herstel van de 
economie, zodat via de bestaande 
operationele programma’s snel middelen 
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terwijl de middelen voor 2021 en 2022 
afkomstig zijn uit het herstelinstrument van 
de Europese Unie. Een deel van de extra 
middelen moet worden toegewezen voor 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie. De Commissie moet de 
uitsplitsing van de resterende extra 
middelen voor elke lidstaat vaststellen op 
basis van een toewijzingsmethode die 
gebaseerd is op de meest recente 
beschikbare objectieve statistische 
gegevens over de relatieve welvaart van de 
lidstaten en de omvang van de gevolgen 
van de huidige crisis voor hun economieën 
en samenlevingen. De toewijzingsmethode 
moet in een specifiek extra bedrag voor de 
ultraperifere regio’s voorzien vanwege de 
specifieke kwetsbaarheid van hun 
economieën en samenlevingen. Om recht 
te doen aan het evoluerende karakter van 
de gevolgen van de crisis, moet de 
uitsplitsing in 2021 op basis van dezelfde 
toewijzingsmethode en aan de hand van de 
meest recente statistische gegevens die 
tegen 19 oktober 2021 beschikbaar zijn, 
worden herzien met het oog op de 
verdeling van de tranche van de extra 
middelen voor 2022.

ten behoeve van de reële economie kunnen 
worden ingezet. De middelen voor 2020 
vloeien voort uit een verhoging van de 
beschikbare middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang in het 
meerjarig financieel kader voor 2014-2020, 
terwijl de middelen voor 2021 en 2022, en 
in voorkomend geval voor 2023 en 2024, 
afkomstig zijn uit het herstelinstrument van 
de Europese Unie. Een deel van de extra 
middelen moet worden toegewezen voor 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie. Voor budgettaire 
vastleggingen in het kader van de 
doelstellingen “investeren in groei en 
werkgelegenheid” en “Europese 
territoriale samenwerking” moet de 
Commissie de jaarlijkse uitsplitsing van de 
resterende extra middelen voor elke lidstaat 
vaststellen in uitvoeringshandelingen op 
basis van een toewijzingsmethode die 
gebaseerd is op de meest recente 
beschikbare objectieve statistische 
gegevens over de relatieve welvaart van de 
lidstaten en de omvang van de gevolgen 
van de huidige crisis voor hun economieën 
en samenlevingen, teneinde een 
harmonieuze ontwikkeling te waarborgen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van economische, sociale en territoriale 
cohesie. De toewijzingsmethode moet in 
een specifiek extra bedrag voor de 
ultraperifere regio’s voorzien vanwege de 
specifieke kwetsbaarheid van hun 
economieën en samenlevingen. Om recht 
te doen aan het evoluerende karakter van 
de gevolgen van de crisis, moet de 
uitsplitsing in 2021 op basis van dezelfde 
toewijzingsmethode en aan de hand van de 
meest recente statistische gegevens die 
tegen 19 oktober 2021 beschikbaar zijn, 
worden herzien met het oog op de 
verdeling van de tranche van de extra 
middelen voor 2022, en in voorkomend 
geval de tranches voor 2023 en 2024.

Amendement 7
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De door het Europees Parlement en 
de Raad op basis van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie vastgestelde horizontale 
financiële regels zijn op deze verordening 
van toepassing. Deze regels zijn in het 
Financieel Reglement vastgelegd en 
bepalen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, aanbestedingen, 
prijzen en indirecte uitvoering; bovendien 
voorzien ze in controles van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren. De op basis van artikel 322 
VWEU vastgestelde regels hebben ook 
betrekking op de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene tekortkomingen op het gebied 
van de rechtsstaat in de lidstaten, aangezien 
de eerbiediging van de rechtsstaat een 
essentiële voorwaarde is voor goed 
financieel beheer en doeltreffende EU-
financiering.

(6) De door het Europees Parlement en 
de Raad op basis van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie vastgestelde horizontale 
financiële regels zijn op deze verordening 
van toepassing. Deze regels zijn in het 
Financieel Reglement vastgelegd en 
bepalen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, aanbestedingen, 
prijzen en indirecte uitvoering; bovendien 
voorzien ze in controles van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren. De op basis van artikel 322 
VWEU vastgestelde regels hebben ook 
betrekking op de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene tekortkomingen op het gebied 
van de rechtsstaat in de lidstaten, aangezien 
de eerbiediging van de rechtsstaat een 
essentiële voorwaarde is voor goed 
financieel beheer en doeltreffende EU-
financiering, terwijl bescherming van de 
uiteindelijke begunstigden van essentieel 
belang is om crisisherstel te bevorderen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de lidstaten maximale 
flexibiliteit te bieden bij het crisisherstel in 
de context van de COVID-19-pandemie of 
bij de voorbereiding van een groen, digitaal 
en veerkrachtig herstel van de economie, 
moeten de toewijzingen door de 
Commissie op het niveau van de lidstaten 
worden vastgesteld. Voorts moet worden 
voorzien in de mogelijkheid om extra 

(7) Om de lidstaten maximale 
flexibiliteit te bieden bij het crisisherstel in 
de context van de COVID-19-pandemie en 
de sociaal-economische gevolgen daarvan 
en bij de voorbereiding van een groen, 
digitaal en veerkrachtig herstel van 
gezondheidsstelsels en de economie, 
moeten de toewijzingen door de 
Commissie op het niveau van de lidstaten 
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middelen te gebruiken ter ondersteuning 
van de meest hulpbehoevenden. Daarnaast 
moeten plafonds worden vastgesteld met 
betrekking tot de toewijzing voor 
technische bijstand op initiatief van de 
lidstaten, terwijl tegelijkertijd maximale 
flexibiliteit aan de lidstaten moet worden 
verleend voor de toewijzing ervan in het 
kader van door het EFRO of het ESF 
ondersteunde operationele programma’s. 
Verduidelijkt moet worden dat het ESF-
minimumpercentage voor de extra 
middelen niet in acht hoeft te worden 
genomen. Rekening houdend met de 
verwachte snelle besteding van de extra 
middelen, mogen de aan die extra middelen 
gekoppelde vastleggingen pas bij de 
afsluiting van de operationele programma’s 
worden vrijgemaakt.

worden vastgesteld, rekening houdend met 
de zwaarst getroffen regio’s. Voorts moet 
worden voorzien in de mogelijkheid om 
extra middelen te gebruiken ter 
ondersteuning van de meest 
hulpbehoevenden en het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. 
Daarnaast moeten plafonds worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
toewijzing voor technische bijstand op 
initiatief van de lidstaten, terwijl 
tegelijkertijd maximale flexibiliteit aan de 
lidstaten moet worden verleend voor de 
toewijzing ervan in het kader van door het 
EFRO of het ESF ondersteunde 
operationele programma’s. De 
operationele sterkte van het ESF moet 
worden gehandhaafd. Rekening houdend 
met de verwachte snelle besteding van de 
extra middelen, mogen de aan die extra 
middelen gekoppelde vastleggingen pas bij 
de afsluiting van de operationele 
programma’s worden vrijgemaakt.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Aangezien regio’s en gemeenten in 
de lidstaten op verschillende wijze zijn 
getroffen door de COVID-19-pandemie, is 
het van belang regionale en lokale 
actoren van autoriteiten, economische en 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld te betrekken bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van crisisherstel dat via React-
EU wordt ondersteund. Bestuur op basis 
van partnerschap en op verschillende 
niveaus in de lidstaten moet worden 
versterkt en de Commissie moet hier 
nauwlettend op toezien.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten – 
met inbegrip van grensoverschrijdende 
gezondheidsdiensten en 
verzorgingstehuizen, waarbij wordt 
gezorgd voor maximale complementariteit 
met andere instrumenten van de Unie –, 
het verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s – met name in de sectoren die het 
zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-
pandemie en die dringend moeten worden 
gerevitaliseerd, zoals toerisme en cultuur 
–, concrete acties ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie en ter ondersteuning van 
ondernemingen in de sociale economie, 
infrastructuur voor niet-discriminerende 
basisdiensten ten behoeve van inwoners 
van plattelands-, grens-, minder 
ontwikkelde, insulaire, berg-, dunbevolkte 
en ultraperifere gebieden en gebieden die 
een industriële transitie doormaken of 
getroffen zijn door ontvolking, of 
economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die afhankelijk zijn van de zwaarst 
door de crisis getroffen sectoren. 
Samenwerking, coördinatie en veerkracht 
in de gezondheidszorg moeten worden 
versterkt door in de hele Unie een netwerk 
van kenniscentra op te zetten en te 
ontwikkelen, gespecialiseerd in de 
ontwikkeling van specifieke 
behandelingen voor de veranderende 
behoeften op het gebied van gezondheid. 
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Ook andere investeringen met een 
bewezen hoog potentieel voor het 
scheppen van banen, zoals stadssanering, 
moeten worden ondersteund. Voorts moet 
er in alle fasen ook steun voor technische 
bijstand worden verleend. Het is passend 
dat de extra middelen uitsluitend worden 
gebruikt in het kader van de nieuwe 
thematische doelstelling “de bevordering 
van het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en de voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie” – die ook één 
investeringsprioriteit moet vormen – om 
een vereenvoudigde programmering en 
uitvoering van de extra middelen mogelijk 
te maken.

__________________ __________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10



PE654.026v02-00 16/48 RR\1212778NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 
toegang tot sociale diensten van algemeen 
belang, onder meer voor kinderen, te 
verbeteren. Verduidelijkt moet worden dat 
– in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor de 
modernisering van de arbeidsmarkt, de 
gezondheids- en sociale stelsels, het 
behoud van banen, waaronder in 
plattelands-, grens-, minder ontwikkelde, 
insulaire, berg-, dunbevolkte en 
ultraperifere gebieden en gebieden die een 
industriële transitie doormaken of 
getroffen zijn door ontvolking – onder 
meer via regelingen voor 
werktijdverkorting en steun voor 
zelfstandigen, ondernemers, freelancers, 
artiesten en werknemers uit de creatieve 
sector –, het scheppen van banen – met 
name voor mensen in kwetsbare situaties –, 
sociale inclusie en de uitbanning van 
armoede, maatregelen ter bevordering van 
de werkgelegenheid van jongeren, 
onderwijs en opleiding met een inclusief 
karakter, met inbegrip van een leven lang 
leren, online onderwijs, de ontwikkeling 
van vaardigheden, omscholing en 
bijscholing, met name voor kansarme 
groepen en verzorgers, en om de gelijke 
en universele toegang tot gezondheids- en 
sociale diensten van algemeen belang te 
verbeteren, onder meer voor kinderen, 
ouderen, personen met een handicap, 
vrouwen die het zwaarst te lijden hebben 
onder de hieruit voortvloeiende 
economische crisis, minderheden en 
daklozen. Verduidelijkt moet worden dat – 
in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
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beperkt. Die regelingen voor 
werktijdverkorting moeten gericht zijn op 
het behoud van hetzelfde niveau van 
arbeids- en 
werkgelegenheidsvoorwaarden en -
rechten, en de hieraan toegewezen extra 
ESF-middelen mogen uitsluitend worden 
gebruikt voor de financiering van de 
gedeeltelijke werkloosheidsuitkeringen en 
niet voor enige andere doeleinden of 
uitgaven van een bedrijf en mogen geen 
ontwrichting veroorzaken van collectieve 
onderhandelingen, 
werknemersparticipatie of 
medezeggenschap in de 
besluitvormingsprocessen van een bedrijf 
overeenkomstig het nationale recht of 
nationale praktijken.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aangezien de tijdelijke 
sluiting van grenzen tussen lidstaten 
grensoverschrijdende gemeenschappen en 
bedrijven voor aanzienlijke uitdagingen 
heeft gesteld, moeten de economieën van 
grensregio’s in de lidstaten tot 5 % van de 
extra middelen gebruiken om 
grensoverschrijdende projecten te 
ondersteunen, door gebruik te maken van 
bestaande Interreg-projecten of nieuwe 
projecten te creëren.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om ervoor te zorgen dat de (11) Om ervoor te zorgen dat de 
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lidstaten over voldoende financiële 
middelen beschikken om snel 
crisisherstelmaatregelen in de context van 
de COVID-19-pandemie uit te voeren en 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel 
van de economie voor te bereiden, moet in 
een hoger niveau van initiële 
voorfinanciering worden voorzien met het 
oog op de snelle uitvoering van de met de 
extra middelen ondersteunde maatregelen. 
De uit te keren initiële voorfinanciering 
moet zodanig zijn dat de lidstaten over de 
middelen beschikken om – zo nodig – 
voorschotten aan de begunstigden te 
verstrekken en de begunstigden snel na de 
indiening van de betalingsaanvragen te 
vergoeden.

lidstaten over voldoende financiële 
middelen beschikken om snel 
crisisherstelmaatregelen in de context van 
de COVID-19-pandemie en de sociaal-
economische gevolgen daarvan uit te 
voeren en een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van 
gezondheidsstelsels en de economie voor 
te bereiden, moet in een hoger niveau van 
initiële voorfinanciering worden voorzien, 
of in voorkomend geval in jaarlijkse 
voorfinanciering, met het oog op de snelle 
uitvoering van de met de extra middelen 
ondersteunde maatregelen. De uit te keren 
initiële voorfinanciering moet zodanig zijn 
dat de lidstaten over de middelen 
beschikken om – zo nodig – voorschotten 
aan de begunstigden te verstrekken en de 
begunstigden snel na de indiening van de 
betalingsaanvragen te vergoeden. 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De extra middelen moeten 
worden gebruikt volgens de beginselen 
inzake duurzame ontwikkeling en “niet 
schaden”, waarbij rekening wordt 
gehouden met de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de VN en de 
Klimaatovereenkomst van Parijs. 
Bovendien moeten gedurende de volledige 
uitvoering van operationele programma’s 
ook de gelijkheid van vrouwen en 
mannen, gendermainstreaming en de 
integratie van een genderperspectief in 
aanmerking worden genomen en worden 
bevorderd.

Amendement 15
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de druk op de 
overheidsbegrotingen te verlichten met 
betrekking tot het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie, 
moeten de lidstaten de uitzonderlijke 
mogelijkheid krijgen een 
medefinancieringspercentage tot 100 % te 
vragen voor de afzonderlijke 
prioriteitsassen van operationele 
programma’s die steun uit de extra 
middelen verstrekken.

(13) Om de druk op de 
overheidsbegrotingen te verlichten met 
betrekking tot het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van 
gezondheidsstelsels en de economie, 
moeten de lidstaten de uitzonderlijke 
mogelijkheid krijgen een 
medefinancieringspercentage tot 100 % te 
vragen voor de afzonderlijke 
prioriteitsassen van operationele 
programma’s die steun uit de extra 
middelen verstrekken.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
sociaal-economische gevolgen daarvan en 
de voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van 
gezondheidsstelsels en de economie snel in 
het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
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doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

desalniettemin uiterlijk 31 december 2024, 
of uiterlijk 31 december 2026 indien er 
extra middelen beschikbaar zijn gemaakt 
voor vastlegging in de begroting in 2023 
en 2024, ten minste één evaluatie uitvoeren 
om de doeltreffendheid, de inclusiviteit, de 
efficiëntie en het effect van de extra 
middelen te beoordelen, evenals de wijze 
waarop ze hebben bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de nieuwe specifieke thematische 
doelstelling. Om de beschikbaarheid van 
vergelijkbare informatie op het niveau van 
de Unie te vergemakkelijken, worden de 
lidstaten verplicht gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om deze extra middelen gericht ter 
beschikking te kunnen stellen van de 
geografische gebieden waar ze het meest 
nodig zijn, hoeven de aan het EFRO en het 
ESF toegewezen extra middelen – bij wijze 
van uitzondering en onverminderd de 
algemene regels voor de toewijzing van 
middelen uit de structuurfondsen – niet per 
regiocategorie te worden uitgesplitst. Van 

(15) Om deze extra middelen gericht ter 
beschikking te kunnen stellen van de 
geografische gebieden die het zwaarst 
getroffen zijn, waaronder grensregio’s, 
hoeven de aan het EFRO en het ESF 
toegewezen extra middelen – bij wijze van 
uitzondering en onverminderd de algemene 
regels voor de toewijzing van middelen uit 
de structuurfondsen – niet per 
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de lidstaten wordt echter verwacht dat ze 
met de verschillende regionale behoeften 
en ontwikkelingsniveaus rekening houden 
om ervoor te zorgen dat minder 
ontwikkelde regio’s bijzondere aandacht 
blijven krijgen overeenkomstig de in 
artikel 173 VWEU vastgestelde 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie. De lidstaten moeten 
ook lokale en regionale autoriteiten en 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, bij de 
problematiek betrekken overeenkomstig de 
partnerschapsbeginselen.

regiocategorie te worden uitgesplitst. Van 
de lidstaten wordt echter verwacht dat ze 
met de verschillende regionale 
investeringsbehoeften als gevolg van de 
COVID-19-pandemie, evenals met 
ontwikkelingsniveaus rekening houden om 
ervoor te zorgen dat niet alleen minder 
ontwikkelde regio’s en behoeftige 
gemeenschappen op evenwichtige wijze 
aandacht blijven krijgen overeenkomstig 
de in artikel 173 VWEU vastgestelde 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie, maar ook de regio’s en 
steden die het zwaarst getroffen zijn door 
de pandemie. De lidstaten moeten ook 
lokale en regionale autoriteiten en 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, met name 
de non-profitsector, bij de problematiek 
betrekken overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Behalve voor de gevallen 
waarin uit hoofde van deze verordening 
wordt voorzien in afwijkingen, moeten 
voor uitgaven in het kader van React-EU 
dezelfde verplichtingen en waarborgen 
gelden als voor alle cohesiefinanciering. 
Hierbij gaat het onder meer om de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
naleving van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
om doeltreffende 
fraudebestrijdingsmaatregelen die worden 
uitgevoerd met steun van bestaande 
fraudebestrijdingsagentschappen op het 
niveau van de lidstaten en de Unie, zoals 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) en, in 
voorkomend geval, het Europees 
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Openbaar Ministerie (EOM).

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In het licht van de COVID-19-
pandemie en de urgentie om de daaruit 
voortvloeiende volksgezondheidscrisis te 
bestrijden, wordt het nodig geacht een 
uitzondering te maken op de periode van 
acht weken bedoeld in artikel 4 van 
Protocol nr. 1 betreffende de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie, dat gehecht is aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie.

Schrappen

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 91 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Naast de in lid 1 bedoelde globale 
toewijzing worden extra middelen ten 
bedrage van 5 000 000 000 EUR in 
lopende prijzen voor economische, sociale 
en territoriale samenhang voor vastlegging 
in de begroting voor 2020 beschikbaar 
gesteld en aan het EFRO en het ESF 
toegewezen.

1 bis. Naast de in lid 1 bedoelde globale 
toewijzing worden extra middelen ten 
bedrage van 4 805 843 906 EUR in prijzen 
van 2018 voor economische, sociale en 
territoriale samenhang voor vastlegging in 
de begroting voor 2020 beschikbaar gesteld 
en aan het EFRO en het ESF toegewezen.

Amendement 21
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 2 van Verordening [ERI] 
bedoelde maatregelen worden in het kader 
van de structuurfondsen uitgevoerd met 
een bedrag van 53 272 800 000 EUR in 
lopende prijzen van het in artikel 3, lid 2, 
onder a), i), van die verordening bedoelde 
bedrag, behoudens artikel 4, leden 3, 4 
en 8, van die verordening.

De in artikel 2 van Verordening [ERI] 
bedoelde maatregelen worden in het kader 
van de structuurfondsen uitgevoerd met 
een bedrag van 50 000 654 198 EUR in 
prijzen van 2018 van het in artikel 3, lid 2, 
onder a), i), van die verordening bedoelde 
bedrag, behoudens artikel 4, leden 3, 4 
en 8, van die verordening.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze extra middelen voor 2021 en 2022 
vormen externe bestemmingsontvangsten 
overeenkomstig artikel 21, lid 5, van het 
Financieel Reglement.

Deze extra middelen voor 2021 en 2022 
vormen externe bestemmingsontvangsten 
overeenkomstig artikel 21, lid 5, van het 
Financieel Reglement. Op basis van de 
statistieken en de toekomstige 
ontwikkelingen met betrekking tot het 
herstel van de door COVID-19 
veroorzaakte economische crisis kan door 
middel van een gedelegeerde handeling 
worden besloten om de 
flexibiliteitsmaatregelen uit hoofde van 
React-EU te verlengen tot 2023 en 2024.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitzonderlijke extra middelen en 
uitvoeringsregelingen voor de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering van 
het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie (React-EU)

Uitzonderlijke extra middelen en 
uitvoeringsregelingen voor de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
en de doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” om bijstand te verlenen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
sociale gevolgen daarvan en ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie 
(React-EU)

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 91, lid 1 bis, en 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen (“de 
extra middelen”) worden beschikbaar 
gesteld in het kader van de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering 
van het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie (React-EU). De 
extra middelen worden gebruikt voor de 
uitvoering van technische bijstand uit 
hoofde van lid 6 van dit artikel en de 
concrete acties ter uitvoering van de 
thematische doelstelling in lid 10 van dit 
artikel.

1. Ten minste 95 % van de in 
artikel 91, lid 1 bis, en artikel 92 bis 
bedoelde extra middelen (“de extra 
middelen”) wordt beschikbaar gesteld in 
het kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid”. Minimaal 3 % 
en maximaal 5 % van die middelen wordt 
beschikbaar gesteld in het kader van de 
doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking”. In beide gevallen 
verlenen de extra middelen bijstand ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie 
(React-EU). De extra middelen worden 
gebruikt voor de uitvoering van technische 
bijstand uit hoofde van lid 6 van dit artikel 
en de concrete acties ter uitvoering van de 
thematische doelstelling in lid 9 van dit 
artikel.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— 2020: 5 000 000 000 EUR; — 2020: 5 000 000 000 EUR in 
lopende prijzen (4 805 843 906 EUR in 
prijzen van 2018);

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— 2021: 42 434 400 000 EUR; — 2021: 42 434 400 000 EUR in 
lopende prijzen (39 987 184 320 EUR in 
prijzen van 2018);

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— 2022: 10 820 400 000 EUR. — 2022: 10 820 400 000 EUR in 
lopende prijzen (9 996 674 058 EUR in 
prijzen van 2018).

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De extra middelen voor 2021 en 2022 
worden beschikbaar gesteld uit de in 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen. De 
in artikel 92 bis bedoelde extra middelen 
ondersteunen ook administratieve uitgaven 
tot maximum 18 000 000 EUR in lopende 
prijzen.

De in artikel 92 bis bedoelde extra 
middelen worden in het kader van zowel 
de doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid” als de doelstelling 
“Europese territoriale samenwerking” 
beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022. 
Middels een herziening van deze 
verordening door middel van een 
gedelegeerde handeling en op basis van 
een met redenen omkleed verzoek van een 
lidstaat kunnen de extra middelen ook ter 
beschikking worden gesteld voor 
vastlegging in de begroting in 2023 en 
2024. De in artikel 92 bis bedoelde extra 
middelen worden aangevuld met steun 
voor administratieve uitgaven tot 
maximum 18 000 000 EUR in lopende 
prijzen (16 795 821 EUR in prijzen van 
2018).

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 0,35 % van de extra middelen 
wordt toegewezen voor technische bijstand 
op initiatief van de Commissie.

3. 0,35 % van de extra middelen 
wordt toegewezen voor technische bijstand 
op initiatief van de Commissie, met 
bijzondere aandacht voor de lidstaten die 
zwaarder getroffen zijn door de COVID-
19-pandemie en de lidstaten met een 
lagere absorptie- en uitvoeringsgraad.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
vast met de uitsplitsing van de extra 
middelen als kredieten uit de 
structuurfondsen voor 2020 en 2021 voor 
elke lidstaat overeenkomstig de in 
bijlage VII bis vastgestelde criteria en 
methode. Dat besluit wordt in 2021 herzien 
om de uitsplitsing van de extra middelen 
voor 2022 vast te stellen op basis van de 
tegen 19 oktober 2021 beschikbare 
gegevens.

4. Met betrekking tot zowel de 
doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid” als de doelstelling 
“Europese territoriale samenwerking” 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast 
met de uitsplitsing van de extra middelen 
als kredieten uit de structuurfondsen voor 
2020 en 2021 voor elke lidstaat 
overeenkomstig de in bijlage VII bis 
vastgestelde criteria en methode. Dat 
besluit wordt in 2021 herzien om de 
uitsplitsing van de extra middelen voor 
2022 vast te stellen op basis van de tegen 
19 oktober 2021 beschikbare gegevens. In 
voorkomend geval wordt het besluit ook 
herzien in 2022 met betrekking tot de 
budgettaire vastleggingen voor 2023 en 
2024, op basis van de meest recente 
beschikbare statistische gegevens. Bij de 
herzieningen wordt ervoor gezorgd dat 
operationele programma’s niet nadelig 
worden beïnvloed.
(Bijlage VII bis wordt aangepast om de 
uitsplitsing voor de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking” te omvatten)

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat wijst de voor programmering 
in het kader van het EFRO en het ESF 
beschikbare extra middelen toe aan 
operationele programma’s.

Elke lidstaat wijst de voor programmering 
in het kader van het EFRO en het ESF 
beschikbare extra middelen toe aan 
operationele programma’s, en betrekt 
hierbij lokale en regionale autoriteiten 
alsook instanties die het maatschappelijk 
middenveld en de sociale partners op dit 
gebied vertegenwoordigen, 



PE654.026v02-00 28/48 RR\1212778NL.docx

NL

overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 92, lid 7, kan ook 
worden voorgesteld een deel van de extra 
middelen te gebruiken om de steun voor 
het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (“FEAD”) te verhogen vóór of 
op hetzelfde tijdstip als de toewijzing aan 
het EFRO en het ESF.

In afwijking van artikel 92, lid 7, wordt 
ook voorgesteld een deel van ten minste 
3 % van de extra middelen te gebruiken om 
de steun voor het Fonds voor Europese 
hulp aan de meest behoeftigen (“FEAD”) 
te verhogen, teneinde de situatie aan te 
pakken van degenen die in ongekende 
mate door de COVID-19-crisis zijn 
getroffen. Een deel van de extra middelen 
kan ook worden gebruikt om de steun 
voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te 
verhogen, vóór of op hetzelfde tijdstip als 
de toewijzing aan het EFRO en het ESF.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De extra toewijzing voor de ultraperifere 
gebieden wordt toegevoegd aan de 
toewijzing die elk ultraperifeer gebied zal 
ontvangen via de verdeling van de 
nationale begroting zoals berekend 
overeenkomstig de punten 1 en 2 van 
bijlage I.

Amendement 34



RR\1212778NL.docx 29/48 PE654.026v02-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de initiële toewijzing kunnen de extra 
middelen – wanneer een lidstaat verzoekt 
om een operationeel programma krachtens 
artikel 30, lid 1, te wijzigen – tussen het 
EFRO en het ESF worden overgedragen, 
ongeacht de in artikel 92, lid 1, onder a), b) 
en c), vermelde percentages.

Na de initiële toewijzing kunnen de extra 
middelen – wanneer een lidstaat verzoekt 
om een operationeel programma krachtens 
artikel 30, lid 1, te wijzigen – tussen het 
EFRO en het ESF worden overgedragen, 
ongeacht de in artikel 92, lid 1, onder a), b) 
en c), vermelde percentages, op 
voorwaarde dat het ESF-aandeel niet 
lager uitvalt dan 23,1 %.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De extra middelen worden uitgevoerd 
volgens de regels van het Fonds waaraan 
ze zijn toegewezen of waarnaar ze zijn 
overgedragen.

De extra middelen worden uitgevoerd 
volgens de regels van het Fonds waaraan 
ze zijn toegewezen of waarnaar ze zijn 
overgedragen en volgens de bepalingen 
van deze verordening.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Maximaal 4 % van de totale extra 
middelen in het kader van het EFRO en het 
ESF mag worden toegewezen voor 
technische bijstand in het kader van een 

6. Maximaal 4 % van de totale extra 
middelen in het kader van het EFRO en het 
ESF mag worden toegewezen voor 
technische bijstand, op initiatief van de 
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bestaand uit het EFRO of het ESF 
ondersteund operationeel programma of 
het nieuwe in lid 11 bedoelde operationele 
programma.

lidstaten en in alle fasen, in het kader van 
een bestaand uit het EFRO of het ESF 
ondersteund operationeel programma of 
het nieuwe in lid 10 bedoelde operationele 
programma.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 81, lid 1, en 
artikel 134, lid 1, bedraagt de initiële 
voorfinanciering die moet worden betaald 
na het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van een operationeel 
programma of tot goedkeuring van de 
wijziging van een operationeel programma 
voor de toewijzing van extra middelen, 
50 % van de extra middelen die worden 
toegewezen aan programma’s voor het jaar 
2020 in het kader van de in lid 10 van dit 
artikel bedoelde nieuwe thematische 
doelstelling.

In afwijking van artikel 81, lid 1, en 
artikel 134, lid 1, bedraagt de initiële 
voorfinanciering die moet worden betaald 
na het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van een operationeel 
programma of tot goedkeuring van de 
wijziging van een operationeel programma 
voor de toewijzing van extra middelen, 
50 % van de extra middelen die worden 
toegewezen aan programma’s voor het jaar 
2020 in het kader van de in lid 9 van dit 
artikel bedoelde nieuwe thematische 
doelstelling.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 134, lid 2, 
voor de jaarlijkse voorfinanciering in de 
jaren 2021, 2022 en 2023 omvat het 
steunbedrag uit de Fondsen aan het 
operationele programma voor de gehele 
programmeringsperiode de extra middelen.

In afwijking van artikel 134, lid 2, kan de 
jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 
2021, 2022, en op basis van een met 
redenen omkleed verzoek van een lidstaat 
voor de jaren 2023 en 2024, bestaan uit 
maximaal 50 % van de extra middelen die 
zijn toegewezen aan programma’s in het 
kader van de in lid 9 bedoelde nieuwe 
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thematische doelstelling. Voor de 
berekening van de jaarlijkse 
voorfinanciering voor de jaren 2021, 
2022, 2023, en in voorkomend geval voor 
2024, omvat het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode de 
extra middelen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De niet voor technische bijstand 
toegewezen extra middelen worden in het 
kader van de in lid 10 vastgestelde 
thematische doelstelling gebruikt om 
concrete acties te ondersteunen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie of ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie.

De niet voor technische bijstand 
toegewezen extra middelen worden in het 
kader van de in lid 9 vastgestelde 
thematische doelstelling gebruikt om 
concrete acties te ondersteunen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie of ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie, 
bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op 
de revitalisering van de gezondheid en het 
concurrentievermogen van zwaar 
getroffen economische sectoren.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de extra middelen 
toewijzen aan een of meer afzonderlijke 
prioriteitsassen in het kader van een 
bestaand operationeel programma of 
bestaande operationele programma’s of aan 

De lidstaten kunnen de extra middelen 
toewijzen aan een of meer afzonderlijke 
prioriteitsassen in het kader van een 
bestaand operationeel programma of 
bestaande operationele programma’s of aan 
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een in lid 11 bedoeld nieuw operationeel 
programma. In afwijking van artikel 26, 
lid 1, heeft het programma betrekking op 
de periode tot en met 31 december 2022, 
behoudens het bepaalde in lid 4.

een in lid 10 bedoeld nieuw operationeel 
programma. In afwijking van artikel 26, 
lid 1, heeft het programma betrekking op 
de periode tot en met 31 december 2022, of 
31 december 2024 indien de in lid 2 
bedoelde afwijking van toepassing is, 
behoudens het bepaalde in lid 4 van dit 
artikel.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheids- en sociale 
infrastructuur, gezondheidsstelsels en 
diensten voor iedereen, waaronder 
diensten van grensoverschrijdende aard, 
alsook verzorgingstehuizen (met inbegrip 
van serviceflats voor ouderen), het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investerings- en 
adviserende steun aan kmo’s en 
ondernemingen in de sociale economie, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, met inbegrip van aanpassing 
aan telewerkomstandigheden, 
investeringen in infrastructuur voor niet-
discriminerende basisdiensten ten behoeve 
van inwoners van plattelands-, grens-, 
minder ontwikkelde, insulaire, berg-, 
dunbevolkte en ultraperifere gebieden en 
gebieden die een industriële transitie 
doormaken of getroffen zijn door 
ontvolking, en economische 
steunmaatregelen voor de regio’s die 
afhankelijk zijn van de zwaarst door de 
crisis getroffen sectoren, zoals toerisme en 
cultuur. Ook andere investeringen met 
een hoog potentieel voor het scheppen van 
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banen, zoals stadssanering, kunnen 
worden ondersteund.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het ESF betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt om steun 
te verlenen voor het behoud van banen – 
onder meer via regelingen voor 
werktijdverkorting en steun voor 
zelfstandigen –, zelfs als die steun niet met 
actieve arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De extra middelen 
worden ook gebruikt ter ondersteuning van 
het scheppen van banen – met name voor 
mensen in kwetsbare situaties –, 
maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid van jongeren, onderwijs 
en opleiding en de ontwikkeling van 
vaardigheden – vooral om de groene en 
digitale transities te ondersteunen – en ter 
verbetering van de toegang tot sociale 
diensten van algemeen belang, onder meer 
voor kinderen.

Wat het ESF betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt om steun 
te verlenen voor de arbeidsmarkt, de 
sociale economie, gezondheids- en sociale 
stelsels, het behoud van banen – onder 
meer via regelingen voor 
werktijdverkorting die gericht zijn op het 
behoud van hetzelfde niveau van arbeids- 
en werkgelegenheidsvoorwaarden en -
rechten, met inbegrip van bescherming 
tegen ontslag en loonsverlaging. In het 
geval van die regelingen voor 
werktijdverkorting worden de extra ESF-
middelen uitsluitend gebruikt voor de 
financiering van de gedeeltelijke 
werkloosheidsuitkeringen en niet voor 
andere bedrijfsdoeleinden of -uitgaven. 
De steun is bestemd voor ondernemers en 
voor zelfstandigen, met inbegrip van 
freelancers, artiesten en andere 
werknemers uit de creatieve sector, zelfs 
als die steun niet met actieve 
arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd, alsook voor 
maatregelen inzake sociale inclusie, de 
bestrijding van discriminatie en de 
uitbanning van armoede, met bijzondere 
aandacht voor kinderarmoede. De extra 
middelen worden gebruikt ter 
ondersteuning van het scheppen van 
kwaliteitsvolle banen – met name voor 
mensen in kwetsbare situaties, waaronder 
langdurig werklozen en mensen die ver 
van de arbeidsmarkt af staan, alsook 
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inwoners van plattelands-, insulaire, berg-
, dunbevolkte en ultraperifere gebieden en 
gebieden die een industriële transitie 
doormaken of getroffen zijn door 
ontvolking. Voorts worden deze middelen 
ook gebruikt voor maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, met inbegrip van onderwijs en 
opleiding voor een leven lang leren, 
online onderwijs, de ontwikkeling van 
vaardigheden, gepersonaliseerde 
omscholing en bijscholing, met name voor 
kansarme groepen, om de groene en 
digitale transities te ondersteunen, en ter 
verbetering van de gelijke en universele 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige sociale diensten van 
algemeen belang, onder meer voor 
kinderen, ouderen en personen met een 
handicap.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met uitzondering van de in lid 6 bedoelde 
technische bijstand en de in lid 5, zevende 
alinea, bedoelde extra middelen voor het 
FEAD worden de extra middelen gebruikt 
ter ondersteuning van concrete acties in het 
kader van de nieuwe thematische 
doelstelling “de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie”, die een aanvulling vormt op 
de in artikel 9 vermelde thematische 
doelstellingen.

Met uitzondering van de in lid 6 bedoelde 
technische bijstand en de in lid 5, zevende 
alinea, bedoelde extra middelen voor het 
FEAD of voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
worden de extra middelen gebruikt ter 
ondersteuning van concrete acties in het 
kader van de nieuwe thematische 
doelstelling “de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie”, die een aanvulling vormt op 
de in artikel 9 vermelde thematische 
doelstellingen.
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen voor 
de jaren 2020, 2021 en – in voorkomend 
geval – 2022 vastgesteld zonder 
vaststelling van de bedragen voor de 
prestatiereserve en zonder uitsplitsing per 
regiocategorie.

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen voor 
de jaren 2020, 2021 en – in voorkomend 
geval – 2022, 2023 en 2024 vastgesteld 
zonder vaststelling van de bedragen voor 
de prestatiereserve en zonder uitsplitsing 
per regiocategorie.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 30, lid 1, worden 
verzoeken tot wijziging van een door een 
lidstaat ingediend programma naar behoren 
gemotiveerd en wordt in het bijzonder 
aangegeven welke gevolgen de wijzigingen 
van het programma naar verwachting 
zullen hebben voor de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie. Bij de verzoeken wordt het 
herziene programma gevoegd.

In afwijking van artikel 30, lid 1, worden 
verzoeken tot wijziging van een door een 
lidstaat ingediend programma naar behoren 
gemotiveerd en wordt in het bijzonder 
aangegeven welke gevolgen de wijzigingen 
van het programma naar verwachting 
zullen hebben voor de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie en van gezondheidsstelsels. 
Bij de verzoeken wordt het herziene 
programma gevoegd.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
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Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 10 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een dergelijk nieuw operationeel 
programma wordt vastgesteld, mogen 
alleen autoriteiten die zijn aangewezen in 
het kader van door het EFRO, het ESF en 
het Cohesiefonds ondersteunde lopende 
operationele programma’s, door de 
lidstaten worden aangewezen voor de 
toepassing van artikel 96, lid 5, onder a).

Wanneer een dergelijk nieuw operationeel 
programma wordt vastgesteld, mogen 
alleen autoriteiten die zijn aangewezen in 
het kader van door het EFRO, het ESF en 
het Cohesiefonds ondersteunde lopende 
operationele programma’s, door de 
lidstaten worden aangewezen voor de 
toepassing van artikel 96, lid 5, onder a), 
na raadpleging van de regionale en lokale 
autoriteiten.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 10 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 29, leden 3 en 4, 
en artikel 30, lid 2, keurt de Commissie 
nieuwe specifieke operationele 
programma’s of wijzigingen van een 
bestaand programma goed binnen 
tien werkdagen na de indiening ervan 
door een lidstaat.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. In afwijking van artikel 65, lid 2, 
komen uitgaven voor een bijdrage in 
aanmerking als zij zijn gedaan door een 
begunstigde en zijn betaald tussen de 
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datum van indiening van het programma 
bij de Commissie en 31 december 2024.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter. In afwijking van artikel 65, lid 4, 
in het geval van kosten die op grond van 
artikel 67, lid 1, eerste alinea, onder b) 
en c), worden terugbetaald, worden de 
acties die de basis voor de vergoeding 
vormen uitgevoerd tussen 1 februari 2020 
en 31 december 2024.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 quater. In afwijking van artikel 65, 
lid 9, komen uitgaven ten behoeve van 
concrete acties die worden ondersteund in 
het kader van de thematische doelstelling 
als vastgesteld in lid 9 in aanmerking met 
ingang van 1 februari 2020.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 10 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 quinquies. In afwijking van 
artikel 136, lid 2, wordt het deel van de 
vastleggingen dat op 31 december 2023, of 
in voorkomend geval op 31 december 
2024, nog openstaat, vrijgemaakt als de 
krachtens artikel 141, lid 1, vereiste 
documenten niet uiterlijk op de in 
artikel 141, lid 1, bepaalde datum bij de 
Commissie zijn ingediend.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 10 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 sexies. In afwijking van 
artikel 141, lid 1, dienen de lidstaten, 
naast de in artikel 138 bedoelde 
documenten, voor het laatste boekjaar van 
1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 een 
eindverslag over de uitvoering van het 
operationele programma in.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 120, lid 3, eerste 
en tweede alinea, kan een 
medefinancieringspercentage tot 100 % 
worden toegepast op de prioriteitsas of -
assen die wordt/worden ondersteund door 
de extra middelen die zijn geprogrammeerd 
in het kader van de in lid 10 van dit artikel 

In afwijking van artikel 120, lid 3, eerste 
en tweede alinea, kan een 
medefinancieringspercentage tot 100 % 
worden toegepast op de prioriteitsas of -
assen die wordt/worden ondersteund door 
de extra middelen die zijn geprogrammeerd 
in het kader van de in lid 9 van dit artikel 
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bedoelde thematische doelstelling. bedoelde thematische doelstelling. Daartoe 
zijn de lidstaten verplicht gebruik te 
maken van door de Commissie ter 
beschikking gestelde 
programmaspecifieke indicatoren.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 11 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 56, lid 3, en 
artikel 114, lid 2, zorgen de lidstaten 
ervoor dat uiterlijk 31 december 2024 ten 
minste één evaluatie van het gebruik van 
de extra middelen wordt uitgevoerd om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect ervan te beoordelen, evenals de 
wijze waarop ze hebben bijgedragen aan de 
in lid 10 van dit artikel bedoelde 
thematische doelstelling.

In afwijking van artikel 56, lid 3, en 
artikel 114, lid 2, zorgen de lidstaten 
ervoor dat uiterlijk 31 december 2024, of 
uiterlijk 31 december 2026 indien de in 
lid 2, derde alinea, van dit artikel bedoelde 
afwijking van toepassing is, ten minste één 
evaluatie van het gebruik van de extra 
middelen wordt uitgevoerd om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie, het effect 
en in voorkomend geval de inclusiviteit en 
niet-discriminerende aard ervan te 
beoordelen, onder meer vanuit een 
genderperspectief, evenals de wijze 
waarop ze hebben bijgedragen aan de in 
lid 9 van dit artikel bedoelde thematische 
doelstelling.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de in artikel 65, lid 10, tweede 
alinea, vastgestelde afwijking waarbij de 
subsidiabiliteitsdatum van 1 februari 2020 
wordt vastgesteld voor concrete acties ter 
versterking van de crisisresponscapaciteit 

Schrappen
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in de context van de COVID-19-uitbraak;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de in artikel 25 bis, lid 7, 
vastgestelde afwijking voor de selectie van 
de in artikel 65, lid 10, tweede alinea, 
bedoelde concrete acties ter versterking 
van de crisisresponscapaciteit in de 
context van de COVID-19-uitbraak;

Schrappen

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de vereisten voor begunstigden als 
vastgesteld in artikel 12, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. 1299/2013 om in 
ten minste drie van de vier dimensies 
samen te werken. In afwijking hiervan 
werken Interreg-partners samen in ten 
minste één dimensie bij de uitvoering van 
projecten die met de extra middelen 
worden gefinancierd;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 13 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid overeenkomstig artikel 115, 
leden 1 en 3, en bijlage XII zorgen de 
lidstaten en de managementautoriteiten 
ervoor dat potentiële begunstigden, 
begunstigden, deelnemers, eindontvangers 
van financiële instrumenten en het grote 
publiek zich bewust zijn van het bestaan, 
het volume en de aanvullende steun van de 
extra middelen.

Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid overeenkomstig artikel 115, 
leden 1 en 3, en bijlage XII zorgen de 
lidstaten en de managementautoriteiten 
ervoor dat potentiële begunstigden, 
begunstigden, deelnemers, eindontvangers 
van financiële instrumenten en het grote 
publiek zich bewust zijn van het bestaan, 
het volume en de aanvullende steun van de 
extra middelen. De verwijzing naar extra 
middelen in het kader van React-EU vindt 
plaats door middel van een hashtag of 
andere exploratie-instrumenten om de 
burgers duidelijk te maken dat het project 
in kwestie wordt gefinancierd in het kader 
van de respons van de Unie op de 
COVID-19-pandemie en om volledige 
transparantie te waarborgen.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk op 
31 maart 2025 een evaluatieverslag over 
React-EU voor dat betrekking heeft op de 
budgettaire vastleggingen voor 2020, 2021 
en 2022. In dat verslag wordt ook 
informatie opgenomen over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
React-EU, de efficiëntie van het gebruik 
van de middelen, de soorten gefinancierde 
acties, de begunstigden en de 
eindontvangers van de financiële 
toewijzingen en de Europese toegevoegde 
waarde ervan voor de ondersteuning van 
het economisch herstel.
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De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk op 
31 maart 2027 een aanvullend 
evaluatieverslag voor dat betrekking heeft 
op eventuele budgettaire vastleggingen 
voor 2023 en 2024 in het kader van de in 
artikel 92 ter, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 bedoelde afwijking.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Bijlage VII bis – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in punt 1 beschreven regels mogen niet 
resulteren in toewijzingen per lidstaat voor 
de volledige periode van 2020 tot en met 
2022 die hoger zijn dan

De in punt 1 beschreven regels mogen niet 
resulteren in toewijzingen per lidstaat voor 
de volledige periode van 2020 tot en met 
2024 die hoger zijn dan
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TOELICHTING

A. Achtergrond van React-EU

React-EU is door de Europese Commissie voorgesteld om de economische gevolgen van de 
COVID-19-pandemie aan te pakken. De stopzetting en vertraging van de economische 
bedrijvigheid hebben in de hele Unie aanzienlijke economische en maatschappelijke schade 
aangericht. React-EU is een van de instrumenten die daarop antwoord moeten bieden. React-
EU volgt op twee eerdere voorstellen betreffende het cohesiebeleid, namelijk het voorstel 
inzake het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het voorstel inzake het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII+), waarin de regels voor regionale 
uitgaven werden gewijzigd om het herstel te bevorderen.

B. Toepassingsgebied van het voorstel

Met het React-EU-voorstel wordt beoogd de verordening gemeenschappelijke bepalingen te 
wijzigen wat betreft de cohesiefondsen voor de periode 2014-2020. Het voorstel voorziet in 
een tweeledige aanvullende begroting, voor 2020 en voor 2021-2022, en omvat daarnaast een 
aantal afwijkingen van de normale regels voor cohesie-uitgaven die specifiek betrekking 
hebben op de aanvullende begroting voor het economisch en maatschappelijk herstel. React-
EU zal (zelfs voor het begrotingsjaar 2020) niet van toepassing zijn op het Verenigd 
Koninkrijk, aangezien in het terugtrekkingsakkoord is bepaald dat het VK tijdens de 
overgangsperiode niet is gebonden aan begrotingsverhogingen.

C. Begrotingsaspecten

In het voorstel wordt een aanvullend bedrag van 5 miljard EUR beschikbaar gesteld voor het 
begrotingsjaar 2020, dat in de begroting zal worden opgenomen. Bovendien wordt voorzien in 
een aanvullend bedrag van 42 miljard EUR voor 2021 en een aanvullend bedrag van 
11 miljard EUR voor 2022, die niet in de begroting zullen worden meegenomen aangezien 
deze bedragen externe bestemmingsmiddelen betreffen. De corapporteurs zijn van oordeel dat 
de extra middelen desgewenst ook beschikbaar moeten zijn voor budgettaire vastlegging in 
2023 en/of 2024.

D. Het probleem van externe bestemmingsmiddelen

Externe bestemmingsmiddelen vormen een aparte klasse van EU-middelen die buiten de 
algemene begroting wordt gelaten, omdat deze middelen alleen in het kader van een specifiek 
doel kunnen worden besteed. Dit geldt in het algemeen voor ontvangsten in verband met 
terugbetaalde subsidies en andere vergoedingen, die alleen in het kader van het 
oorspronkelijke doel kunnen worden besteed, evenals voor betalingen van derde landen in het 
kader van specifieke programma’s, die uiteraard alleen kunnen worden gebruikt voor de door 
het desbetreffende land aangegeven programma’s. Het gebruik van externe 
bestemmingsmiddelen voor andere doeleinden kan vragen doen rijzen over democratische 
verantwoordingsplicht, aangezien het gaat om geld dat niet aan hetzelfde democratische 
toezicht onderworpen is als de rest van de begroting en een uitzondering vormt op het 
universaliteitsbeginsel (en misschien ook wel op het loyaliteitsbeginsel).
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E. Verdeling van de middelen

Het voorstel voorziet niet in een verdeling van de middelen per regio, zoals gebruikelijk is in 
het kader van het cohesiebeleid, maar per lidstaat. De Commissie wijst ter rechtvaardiging 
van deze keuze echter op de bijzondere aard van de financiering voor het aanpakken van de 
economische en maatschappelijke gevolgen van de COVID-19-pandemie. De verdeling per 
lidstaat geschiedt volgens de in de nieuwe bijlage VII bis vastgelegde regels en wordt 
toegepast in de vorm van een uitvoeringshandeling van de Commissie. 

F. Nieuwe thematische doelstelling

In het kader van React-EU wordt één nieuwe thematische doelstelling geformuleerd, die van 
toepassing zal zijn op de aanvullende financiering en als volgt luidt: “de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de voorbereiding van een groen, 
digitaal en veerkrachtig herstel van de economie”. Deze thematische doelstelling zal zowel op 
het EFRO als op het ESF van toepassing zijn en betrekking hebben op bestaande operationele 
programma’s of specifieke nieuwe programma’s, naar keuze van de lidstaten. De 
corapporteurs stellen voor deze nieuwe thematische doelstelling niet alleen toe te passen op 
de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid”, maar ook op de doelstelling 
“Europese territoriale samenwerking” (Interreg), aangezien grensregio’s bijzonder zwaar 
getroffen zijn door de crisis.

G. Flexibilisering van cohesie-uitgaven

Wat de aanvullende financiering in het kader van React-EU betreft, voorziet het nieuwe 
artikel 92 ter in een aantal afwijkingen ter flexibilisering van de programmering en uitvoering. 
Zo kunnen er bijvoorbeeld middelen worden overgedragen tussen het EFRO en het ESF, 
evenals naar het FEAD, en gelden daarbij alleen de regels van het ontvangende fonds.

H. Voorfinancieringspercentage

De extra middelen zullen leiden tot een bijzonder hoog voorfinancieringspercentage van 
50 %.

I. Medefinancieringspercentage

Het React-EU-voorstel voorziet in een medefinancieringspercentage van maximaal 100 % 
voor uitgaven in verband met het economisch herstel.

J. Overige afwijkingen

Verder zal de tenuitvoerlegging van de aanvullende financiering niet worden onderworpen 
aan de gebruikelijke regels inzake thematische concentratie, ex-antevoorwaarden en de 
prestatiereserve, noch aan bepaalde termijnen.

K. Communicatie

Voor projecten die in het kader van React-EU worden gefinancierd moet overeenkomstig de 
gebruikelijke regels voor cohesieprojecten publiekelijk worden bekendgemaakt dat dit het 
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geval is.

L. Conclusie

De corapporteurs hebben het voorstel uiterst zorgvuldig bestudeerd en bevelen aan het goed te 
keuren, met inachtneming van de in dit verslag uiteengezette wijzigingen. Zij beklemtonen 
daarbij niettemin dat de tijdelijke aard van de verschillende afwijkingen en flexibele regels die 
in het voorstel zijn opgenomen moet worden geëerbiedigd en dat het cohesiebeleid vanaf 
2023 of 2025 weer op de gebruikelijke regels en controles moet berusten. Dit geldt met name 
voor het massale gebruik van externe bestemmingsontvangsten, dat bij wijze van uitzondering 
kan worden getolereerd maar niet van permanente aard mag zijn, aangezien het de 
democratische besluitvorming over de EU-begroting dreigt te ondermijnen.
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