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Voorstel voor een verordening (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Op 17 november 2017 hebben het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie gezamenlijk de Europese pijler 
van sociale rechten afgekondigd als reactie 
op de sociale uitdagingen in Europa. De 
twintig kernbeginselen van de pijler zijn 
opgebouwd rond drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt; 
billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
bescherming en inclusie. De twintig 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten moeten als leidraad dienen 
voor de reactie op de COVID-19-pandemie 
teneinde een sociaal rechtvaardig herstel te 
waarborgen.

(2) Op 17 november 2017 hebben het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie gezamenlijk de Europese pijler 
van sociale rechten afgekondigd als reactie 
op de sociale uitdagingen in Europa. De 
twintig kernbeginselen van de pijler zijn 
opgebouwd rond drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt; 
billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
bescherming en inclusie. De twintig 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten moeten als leidraad dienen 
voor de reactie op de COVID-19-pandemie 
teneinde een sociaal rechtvaardig en 
veerkrachtig herstel te waarborgen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lidstaten zijn op ongekende wijze 
getroffen door de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie. De crisis heeft 
ernstige economische en sociale gevolgen 
gehad. Hierdoor is een uitzonderlijke 
situatie ontstaan die gerichte maatregelen 
vereist die in overeenstemming zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten.

(3) De lidstaten zijn op ongekende wijze 
getroffen door de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie. De crisis heeft 
ernstige economische en sociale gevolgen 
gehad en heeft de situatie van meer dan 
109 miljoen mensen die gebukt gaan 
onder of reeds risico lopen op armoede 
nog verergerd, de sociale kloof nog 
verdiept en het banenverlies, de 
werkloosheid en de ongelijkheid nog 
vergroot, met name in kansarme groepen. 
Hierdoor is een uitzonderlijke situatie 
ontstaan die dringend gerichte maatregelen 
vereist die in overeenstemming zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en andere maatregelen om 
armoede te bestrijden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Dit heeft met name gevolgen voor 
het FEAD. Aangezien het aantal personen 
dat heeft te kampen met voedselgebrek en 
materiële deprivatie als gevolg van de 
COVID-19-pandemie is gestegen en de 
meest behoeftigen tijdens deze crisis 
worden blootgesteld aan bijzondere risico’s 
en verdere nood, hebben de lidstaten 
behoefte aan aanvullende financiering in de 
vorm van steunverlening uit het Fonds.

(4) Dit heeft met name gevolgen voor 
het FEAD. Aangezien een aanzienlijk 
aantal personen in de hele Unie reeds te 
kampen had met voedselgebrek en 
materiële deprivatie (vóór de COVID-19-
crisis kregen jaarlijks al 13 miljoen 
mensen steun uit het FEAD, onder wie 
ongeveer 4 miljoen kinderen), en 
aangezien die cijfers als gevolg van de 
COVID-19-pandemie nog stijgen, waarbij 
de meest behoeftigen tijdens deze crisis 
meer worden blootgesteld aan bijzondere 
risico’s en verdere nood, hebben de 
lidstaten behoefte aan aanvullende 
financiering in de vorm van steunverlening 
uit het FEAD.

Amendement 4
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Teneinde het hoofd te bieden aan de 
grote schokken in de economie en de 
ernstige gevolgen voor de werking van de 
eengemaakte markt die zijn veroorzaakt 
door de uitzonderlijke beperkingen die de 
lidstaten hebben opgelegd om de 
verspreiding van COVID-19 te beheersen, 
heeft de Europese Raad op 23 april 2020 
zijn goedkeuring gehecht aan de 
“Routekaart voor herstel” met een sterke 
investeringscomponent, opgeroepen tot de 
oprichting van een Europees 
herstelinstrument en de Commissie 
gemachtigd om een analyse van de 
behoeften te verrichten zodat de middelen 
kunnen worden gericht op de sectoren en 
geografische gebieden van Europa die het 
zwaarst getroffen zijn, en het verband met 
het MFK te verduidelijken.

(5) Teneinde het hoofd te bieden aan de 
grote schokken in de economie en de 
samenleving en de ernstige gevolgen voor 
de werking van het Europese sociale 
model en de eengemaakte markt die zijn 
veroorzaakt door de uitzonderlijke 
beperkingen die de lidstaten hebben 
opgelegd om de verspreiding van COVID-
19 te beheersen, heeft de Europese Raad op 
23 april 2020 zijn goedkeuring gehecht aan 
de “Routekaart voor herstel” met een 
sterke investeringscomponent, opgeroepen 
tot de oprichting van een Europees 
herstelinstrument en de Commissie 
gemachtigd om een analyse van de 
behoeften te verrichten zodat de middelen 
kunnen worden gericht op de sectoren en 
geografische gebieden van Europa die het 
zwaarst getroffen zijn, en het verband met 
het MFK te verduidelijken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Commissie heeft op 27 mei 2020 
een voorstel ingediend voor een 
verordening11 tot wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 
van de Raad12 en aanvullende middelen 
vrijgemaakt voor de ondersteuning van de 
lidstaten bij crisisherstel in het kader van 
de COVID-19-pandemie en ter 
voorbereiding van het herstel van de 
economie. Daartoe is, als onderdeel van dit 
pakket, een uitzonderlijk extra bedrag van 
58 272 800 000 EUR voor vastlegging in 
de begroting uit de structuurfondsen 
beschikbaar gemaakt in het kader van de 
doelstelling “investeren in groei en 

(6) De Commissie heeft op 27 mei 2020 
een voorstel ingediend voor een 
verordening11 tot wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 
van de Raad12 en aanvullende middelen 
vrijgemaakt voor de ondersteuning van de 
lidstaten bij hun crisisherstelmaatregelen 
in het kader van de COVID-19-pandemie 
en ter voorbereiding van een sociaal, 
veerkrachtig en duurzaam herstel van de 
economie. Daartoe wordt, als onderdeel 
van dit pakket, een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR voor 
vastlegging in de begroting uit de 
structuurfondsen beschikbaar gemaakt in 
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werkgelegenheid” voor de jaren 2020, 
2021 en 2022, die snel in de reële 
economie moeten worden ingezet via de 
bestaande structuren voor de 
cohesiebeleidsprogramma’s 2014-2020. De 
Commissie moet de verdeling van de 
aanvullende middelen voor elke lidstaat 
bepalen aan de hand van een 
toewijzingsmethode die is gebaseerd op de 
recentste beschikbare objectieve 
statistische gegevens met betrekking tot de 
relatieve welvaart van de lidstaten en de 
omvang van de gevolgen die de huidige 
crisis heeft op hun economieën. Om de 
evoluerende aard van de gevolgen van de 
crisis te weerspiegelen moet de verdeling 
in 2021 worden herzien, aan de hand van 
dezelfde verdelingsmethode met 
gebruikmaking van de recentste statistische 
gegevens die op 19 oktober 2021 
beschikbaar zijn. Om te zorgen voor een 
doeltreffende reactie op de sociale 
gevolgen van de uitbraak van COVID-19 
voor de meest behoeftigen, is het passend 
dat de lidstaten de aanvullende middelen 
overeenkomstig hun behoeften aan het 
FEAD kunnen toewijzen. Daarbij moeten 
de lidstaten de nodige aandacht besteden 
aan de stijging van het aantal meest 
behoeftige personen sinds de COVID-19-
pandemie. Daarnaast moeten maxima 
worden vastgesteld voor de toewijzing van 
aanvullende middelen aan technische 
bijstand van de lidstaat. Aangezien de 
aanvullende middelen naar verwachting 
snel zullen worden ingezet, moeten de 
vastleggingen in verband met deze 
aanvullende middelen ook bij de afsluiting 
van de programma’s worden vrijgemaakt. 
Voor de aanvullende middelen worden 
eveneens mogelijkheden ingevoerd voor 
financiële overdrachten in het kader van de 
doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid” tussen het EFRO, het 
ESF en het FEAD.

het kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022, die snel in de reële 
economie moeten worden ingezet via de 
bestaande structuren voor de 
cohesiebeleidsprogramma’s 2014-2020. De 
Commissie moet de verdeling van de 
aanvullende middelen voor elke lidstaat 
bepalen aan de hand van een 
toewijzingsmethode die is gebaseerd op de 
recentste beschikbare objectieve 
statistische gegevens, ook over gelijkheid, 
met betrekking tot de relatieve welvaart, de 
armoede en de mate van sociale 
uitsluiting in de lidstaten en de aard en de 
omvang van de gevolgen die de huidige 
crisis heeft op hun economieën en 
samenlevingen, met bijzondere aandacht 
voor de meest behoeftigen, zoals daklozen 
en mensen die in aparte instellingen 
wonen, die gewoonlijk buiten het bereik 
liggen van de bureaus voor de statistiek 
van de lidstaten. In samenwerking met 
niet-gouvernementele organisaties en 
lokale instanties die actief zijn op het 
gebied van armoede, sociale inclusie en 
dienstverlening aan de meest behoeftigen, 
moeten hiertoe relevante en vergelijkbare 
gegevens worden verzameld. Om de 
evoluerende aard van de gevolgen van de 
COVID-19-crisis te weerspiegelen moet de 
verdeling in 2021 worden herzien, aan de 
hand van dezelfde verdelingsmethode met 
gebruikmaking van de recentste statistische 
gegevens en gegevens over gelijkheid die 
op 19 oktober 2021 beschikbaar zijn. Om 
te zorgen voor een doeltreffende reactie op 
de sociale gevolgen van de uitbraak van 
COVID-19 voor de meest behoeftigen, en 
in afwijking van artikel 92, lid 7, van 
Verordening (EU) nr. 1303/201312 bis, 
moeten de lidstaten ook een deel van de 
aanvullende middelen aan het FEAD 
toewijzen. Daarbij moeten de lidstaten de 
nodige aandacht besteden aan de stijging 
van het aantal meest behoeftige personen 
sinds de COVID-19-pandemie. Daarnaast 
moeten maxima worden vastgesteld voor 
de toewijzing van aanvullende middelen 
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aan technische bijstand van de lidstaat. 
Aangezien de aanvullende middelen naar 
verwachting snel zullen worden ingezet, 
moeten de vastleggingen in verband met 
deze aanvullende middelen ook bij de 
afsluiting van de programma’s worden 
vrijgemaakt. Voor de aanvullende 
middelen moeten eveneens mogelijkheden 
worden ingevoerd voor financiële 
overdrachten in het kader van de 
doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid” tussen het EFRO, het 
ESF en het FEAD. Rekening houdend met 
de vitale rol van het ESF voor de 
uitbanning van armoede en de bestrijding 
van sociale uitsluiting, mag het ESF-
aandeel niet lager uitvallen dan het 
huidige wettelijk verplichte percentage 
van 23,1 % op Unieniveau.

__________________ __________________
11 COM(2020)0446. 11 COM(2020)0446.
12 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).

12 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).
12 bis Verordening (EU) nr. 1303/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 320).
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Gezien de vervrouwelijking 
van armoede, die resulteert in meer en 
grotere armoede onder vrouwen1 bis, moet 
tijdens de voorbereiding, uitvoering, 
monitoring en evaluatie van het FEAD 
rekening worden gehouden met 
genderaspecten. Gezien het 
onlosmakelijke verband tussen 
discriminatie en armoede, en 
overeenkomstig artikel 21 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, is iedere vorm van 
discriminatie op grond van geslacht, ras, 
kleur, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, een handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid bovendien verboden.
__________________
1a https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/policy-areas/poverty

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om ervoor te zorgen dat de lidstaten 
over voldoende financiële middelen 
beschikken om de crisisherstelmaatregelen 
in het kader van de COVID-19-pandemie 
snel uit te voeren en het herstel van de 
economie voor te bereiden, is het 
noodzakelijk om te voorzien in een hoger 
niveau van voorfinanciering voor de snelle 
uitvoering van de maatregelen die door de 
aanvullende middelen worden ondersteund. 

(8) Om ervoor te zorgen dat de lidstaten 
over voldoende financiële middelen 
beschikken om de crisisherstelmaatregelen 
in het kader van de COVID-19-pandemie, 
gezien de gevolgen daarvan voor armoede 
en sociale uitsluiting, snel uit te voeren en 
een sociaal, veerkrachtig en duurzaam 
herstel van de economie en de 
samenleving voor te bereiden, is het 
noodzakelijk om zo snel mogelijk te 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty
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De omvang van de voorfinanciering moet 
ervoor zorgen dat de lidstaten over de 
middelen beschikken om waar nodig 
voorschotten aan de begunstigden te 
verstrekken en de begunstigden snel na de 
indiening van de betalingsaanvragen te 
vergoeden.

voorzien in een hoger niveau van 
voorfinanciering voor de snelle uitvoering 
van de maatregelen die door de 
aanvullende middelen worden ondersteund. 
De omvang van de voorfinanciering moet 
ervoor zorgen dat de lidstaten over de 
middelen beschikken om waar nodig 
voorschotten aan de begunstigden te 
verstrekken en de begunstigden snel na de 
indiening van de betalingsaanvragen te 
vergoeden. Om ervoor te zorgen dat de 
begunstigden onmiddellijk hulp krijgen, 
moeten de lidstaten zich ertoe verbinden 
alle nodige stappen te zetten om de 
voorschotten zo snel mogelijk te 
verstrekken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De wijze waarop het FEAD 
wordt uitgevoerd, mag niet worden 
gewijzigd als gevolg van deze verordening 
en het FEAD moet onder gedeeld beheer 
blijven.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Teneinde de druk op de 
overheidsbegrotingen met betrekking tot 
crisisherstel in de context van de pandemie 
van COVID-19 te verlichten en herstel van 
de economie voor te bereiden, is het 
wenselijk dat de aanvullende middelen niet 
worden onderworpen aan 
medefinanciering.

(9) Teneinde de druk op de 
overheidsbegrotingen met betrekking tot 
crisisherstelmaatregelen in de context van 
de pandemie van COVID-19 te verlichten 
en een sociaal, veerkrachtig en duurzaam 
herstel van de economie en de 
samenleving voor te bereiden, is het 
wenselijk dat de aanvullende middelen niet 
worden onderworpen aan 
medefinanciering.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de gevolgen van de 
volksgezondheidscrisis voor de meest 
behoeftigen op te vangen, niet voldoende 
door de lidstaten alleen kan worden 
verwezenlijkt en dus, vanwege de omvang 
en de gevolgen van het voorgestelde 
optreden, beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken.

(11) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de gevolgen van de 
volksgezondheids- en sociaal-
economische crisis voor de meest 
behoeftigen op te vangen, niet voldoende 
door de lidstaten alleen kan worden 
verwezenlijkt en dus, vanwege de omvang 
en de gevolgen van het voorgestelde 
optreden, beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) 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 

(14) In het licht van de COVID-19-
pandemie en de urgentie om de daaruit 
voortvloeiende volksgezondheids- en 
sociaal-economische crisis 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 
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Atoomenergie. Gemeenschap voor Atoomenergie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 223/2014
Artikel 6 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrijwillige verhoging van de middelen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19

Verhoging van de middelen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 223/2014
Artikel 6 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 6 bedoelde middelen 
kunnen overeenkomstig artikel 92 ter, 
lid 5, zevende alinea, van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 op vrijwillige basis 
door de lidstaten worden verhoogd naar 
aanleiding van de COVID-19-pandemie. 
De verhoging kan van invloed zijn op de 
vastleggingen in de begroting voor 2020, 
2021 en 2022.

1. Naar aanleiding van de COVID-19-
pandemie worden de in artikel 6 bedoelde 
middelen overeenkomstig artikel 92 ter, 
lid 5, zevende alinea, van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 door de lidstaten 
verhoogd met een percentage dat ten 
minste 3 % van de extra middelen 
bedraagt. De verhoging kan van invloed 
zijn op de vastleggingen in de begroting 
voor 2020, 2021 en 2022.


