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BEKNOPTE MOTIVERING
Algemeen is de rapporteur van mening dat het voorstel voortbouwt op twee eerdere voorstellen
betreffende het cohesiebeleid, namelijk het voorstel inzake het investeringsinitiatief
coronavirusrespons (CRII) en dat inzake het investeringsinitiatief coronavirusrespons “plus”
(CRII+), die onlangs door de medewetgevers zijn goedgekeurd. Hij is dan ook ingenomen met
het voorstel om Verordening (EU) nr. 1303/2013 (de verordening gemeenschappelijke
bepalingen) te wijzigen om ervoor te zorgen dat uitzonderlijke extra middelen uit de
structuurfondsen ter beschikking van de lidstaten blijven worden gesteld om bijstand te
verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie in de
geografische gebieden in Europa waar de economie en de werkgelegenheid zwaarder zijn
getroffen, en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie.
Hij stelt verscheidene amendementen voor om de lidstaten meer flexibiliteit te geven,
bijvoorbeeld voor wat betreft het gebruik van de fondsen na 2022 of de snelle uitvoering van
een programma.
Hij verheugt zich erover dat de lidstaten de aanvullende middelen zullen kunnen splitsen tussen
het EFRO en het ESF via de programmering van middelen zonder enige beperking. De lidstaten
zullen een deel van deze extra middelen ook kunnen gebruiken voor het FEAD. De extra
middelen worden toegewezen aan een of meer specifieke afzonderlijke prioriteitsassen binnen
een bestaand programma of bestaande programma’s – via een verzoek tot wijziging van het
betrokken programma of de betrokken programma’s – of aan een nieuw specifiek programma
via de opstelling en indiening van een nieuw operationeel programma.
Hij is het ermee eens dat de extra middelen alleen mogen worden gebruikt om concrete acties
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 te ondersteunen
door middel van technische bijstand en investeringen in concrete acties die bijdragen tot de
transitie naar een digitale en groene economie in het kader van een nieuwe thematische
doelstelling die de in artikel 9 bedoelde thematische doelstellingen aanvult.
Als tegengewicht voor de voorgestelde flexibiliteit stelt hij voor de kwaliteit van de
verslaglegging te verbeteren, zodat er permanent naar behoren kan worden gecontroleerd of
de middelen correct worden gebruikt en wat de impact ervan is. 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,
moeten duidelijk worden omschreven: zo kan nuttige informatie worden verkregen met het
oog op de planning van het cohesiebeleid in de toekomst. Of het nu gaat om financiële
toewijzingen die voortvloeien uit de klassieke EU-begroting of om als externe
bestemmingsontvangsten beschikbaar gestelde middelen uit het herstelinstrument “Next
Generation EU”, de na te leven voorschriften zijn altijd even belangrijk.
AMENDEMENTEN
De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1
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 pandemie en een
sociale en economische crisis als gevolg
van COVID-19. 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 om de gevolgen van de
sociale crisis te verzachten. Dit heeft
geleid tot een uitzonderlijke situatie
waarvoor specifieke maatregelen nodig
zijn die moeten bijdragen aan een
langdurig herstel en de creatie van
hoogwaardige, duurzame
werkgelegenheid.

Amendement 2
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

(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
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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
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.

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
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. Deze flexibiliteit is van
tijdelijke aard en houdt alleen verband
met de respons op COVID-19.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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-19crisis 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-19crisis 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.
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Amendement 4
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 COVID19-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,
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

(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” voor de jaren
2020, 2021 en 2022, en indien een lidstaat
dit kan rechtvaardigen, 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 of
bij de voorbereiding van een groen,
digitaal, sociaal 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 met
5 miljard EUR aan vastleggingskredieten
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 eventueel 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. De
Commissie moet de uitsplitsing van de
resterende extra middelen voor elke lidstaat
vaststellen in een gedelegeerde handeling,
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
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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.

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 eventueel de
tranches voor 2023 en 2024.
(De toevoeging van het woord “sociale”
aan de woorden “in de context van de
COVID-19-pandemie of bij de
voorbereiding van een groen, digitaal en
veerkrachtig herstel van de economie” is
van toepassing op de gehele tekst, ook de
titel. Indien dit amendement wordt
aangenomen, moet deze wijziging in de
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 5
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

(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
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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 EUfinanciering.

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 EUfinanciering. De flexibele besteding van de
uit hoofde van REACT-EU toegewezen
bedragen vereist bovendien specifieke
controles die verder gaan dan
zelfbeoordeling door de lidstaten. Deze
flexibele besteding moet in plaats daarvan
worden onderworpen aan het toezicht van
de Commissie, OLAF, het EOM en de
Rekenkamer.

Amendement 6
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

(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,
ontwikkeling van sociale infrastructuur of
economische steunmaatregelen voor de
regio’s die het meest afhankelijk zijn van
de zwaarst door de crisis getroffen
sectoren. Tijdens het uitvoeringsproces
moet er stelselmatig technische en
administratieve bijstand worden verleend
aan alle lidstaten die daar behoefte aan
hebben. Het is passend dat de extra
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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.

middelen uitsluitend worden gebruikt in
het kader van de nieuwe thematische
doelstelling “de bevordering van het
crisisherstel in de context van de COVID19-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

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-19uitbraak (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).

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-19uitbraak (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 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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
AD\1211794NL.docx

(10) Wat het ESF betreft, moeten de
lidstaten de extra middelen voornamelijk
gebruiken om steun te verlenen voor het
behoud van banen, ook in eilandgebieden,
afgelegen gebieden, plattelandsgebieden
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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.

en dunbevolkte gebieden – 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, sociale inclusie, onderwijs en
opleiding en de ontwikkeling van
vaardigheden en tot uitbanning van
armoede – waaronder kinderarmoede –,
en om de toegang tot universele,
inclusieve, toegankelijke, betaalbare en
hoogwaardige diensten – waaronder
gezondheidsdiensten en sociale diensten
van algemeen belang –, met bijzondere
aandacht voor het versterken van de
veerkracht in de zorg- en de
kinderzorgsector en het verbeteren van de
toegang tot kwetsbare groepen en 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.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(10 bis)
Aangezien de tijdelijke
sluiting van de grenzen tussen lidstaten
aanzienlijke problemen heeft veroorzaakt
voor grensoverschrijdende
gemeenschappen, moeten de lidstaten ten
minste 7 % van de extra middelen
gebruiken om grensoverschrijdende
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projecten te ondersteunen met behulp van
bestaande of nieuwe
samenwerkingsprojecten in het kader van
Interreg.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Om ervoor te zorgen dat de
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.

(11) Om ervoor te zorgen dat de
lidstaten over voldoende financiële
middelen beschikken om snel
crisisherstelmaatregelen in de context van
de COVID-19-pandemie en de
maatschappelijke impact van de 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 of eventueel in
een jaarlijkse 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.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) De lidstaten moeten over de nodige
flexibiliteit beschikken om de extra
middelen toe te wijzen aan nieuwe
specifieke operationele programma’s of
nieuwe prioriteitsassen in het kader van
bestaande programma’s. Met het oog op
een snelle uitvoering mogen alleen reeds

(12) De lidstaten moeten over de nodige
flexibiliteit beschikken om de extra
middelen, na overleg met de regionale en
lokale autoriteiten, toe te wijzen aan
nieuwe specifieke operationele
programma’s of nieuwe prioriteitsassen in
het kader van bestaande programma’s. Met
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aangewezen autoriteiten van bestaande
door het EFRO, het ESF of het
Cohesiefonds ondersteunde operationele
programma’s worden aangewezen voor
nieuwe specifieke operationele
programma’s. Een ex-ante-evaluatie door
de lidstaten hoeft niet te worden vereist en
de elementen die nodig zijn om het
operationele programma ter goedkeuring
door de Commissie in te dienen, moeten
worden beperkt.

het oog op een snelle uitvoering mogen
alleen reeds aangewezen autoriteiten van
bestaande door het EFRO, het ESF of het
Cohesiefonds ondersteunde operationele
programma’s worden aangewezen voor
nieuwe specifieke operationele
programma’s. Een ex-ante-evaluatie door
de lidstaten mag niet worden vereist en de
elementen die nodig zijn om het
operationele programma ter goedkeuring
door de Commissie in te dienen, moeten
worden beperkt, met als doel een snelle
goedkeuring van programma’s en een
maximale verkorting van de
aanlooptermijn mogelijk te maken.

Amendement 11
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 exantevoorwaarden 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
doeltreffendheid, de efficiëntie en het
effect van de extra middelen te beoordelen,

(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 exantevoorwaarden 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. Het is dan ook gepast dat er
tijdens de uitvoering van het programma
uitgebreidere evaluaties plaatsvinden om
te garanderen dat de EU-gelden doelmatig
worden besteed voor de vastgestelde
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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.
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doeleinden, te weten
crisisherstelmaatregelen in de context van
de COVID-19-pandemie en de
voorbereiding van een groen, digitaal en
veerkrachtig herstel van de economie. De
Commissie moet uiterlijk
31 december 2023 en nogmaals uiterlijk
31 december 2025 een beoordeling
uitvoeren van de doeltreffendheid, de
efficiëntie en het effect van de extra
middelen, evenals van de wijze waarop ze
hebben bijgedragen aan de
verwezenlijking van de doelstellingen van
de nieuwe specifieke thematische
doelstelling. De lidstaten moeten uiterlijk
31 december 2024, of, indien er extra
middelen beschikbaar worden gesteld
voor budgettaire vastlegging in 2023 en
2024, uiterlijk 31 december 2026, ten
minste één evaluatie uitvoeren om de
doeltreffendheid, efficiëntie en
inclusiviteit 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. In het verslag moet
gedetailleerd worden vermeld welke
sectoren en regio’s steun hebben
ontvangen, alsook de hoogte van de steun
en de uiteindelijke begunstigden ervan.
Om de beschikbaarheid van vergelijkbare
informatie op het niveau van de Unie te
vergemakkelijken, moeten de lidstaten
gebruikmaken 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
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steun van de extra middelen.

Amendement 12
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
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.

(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
de lidstaten wordt echter verwacht dat ze
rekening houden met de verschillende
regionale behoeften die voortvloeien uit de
gevolgen van de COVID-19-pandemie,
alsmede met ontwikkelingsniveaus, om
ervoor te zorgen dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan minder
ontwikkelde regio’s, 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 de sociale partners
en het maatschappelijk middenveld
vertegenwoordigen, met inbegrip van nietgouvernementele organisaties en
instanties die verantwoordelijk zijn voor
het bevorderen van sociale inclusie,
gendergelijkheid en niet-discriminatie, bij
de problematiek betrekken overeenkomstig
de partnerschapsbeginselen. Bij de
beoordeling van de uitvoering van
REACT-EU moet de Commissie de mate
van coördinatie beoordelen tussen de
nationale autoriteiten en de lokale en
regionale autoriteiten bij de vaststelling
van het bereik en het bedrag van de uit
hoofde van REACT-EU gevraagde steun.
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Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 19
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) In het licht van de COVID-19pandemie 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

Motivering
Dit voorstel is urgent, maar er is nog voldoende tijd om de nationale parlementen de
gebruikelijke termijn van acht weken te geven.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
-1.
Aan artikel 4, lid 2, wordt de
volgende alinea toegevoegd:
“De eerbiediging van de rechtsstaat is een
essentiële basisvoorwaarde voor
financiering door de Unie. De op basis
van artikel 322 VWEU vastgestelde regels
betreffende de bescherming van de
begroting van de Unie in geval van
algemene tekortkomingen van de
rechtsstaat in de lidstaten zijn van
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toepassing.”

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 bis – lid 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 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 bis – lid 2
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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
verzamelde statistische gegevens en
toekomstige ontwikkelingen in verband
met het herstel van de door COVID-19
veroorzaakte economische crisis kan de
Commissie overeenkomstig artikel 149
gedelegeerde handelingen vaststellen tot
wijziging van deze verordening, teneinde
de flexibiliteitsmaatregelen in het kader
van REACT-EU te verlengen tot de jaren
2023 en 2024.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – titel
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”
om bijstand te verlenen ter bevordering van
het crisisherstel in de context van de
COVID-19-pandemie en de gevolgen van
de pandemie en ter voorbereiding van een
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van
de economie (REACT-EU)

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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

1.
De in artikel 91, lid 1 bis, en
artikel 92 bis bedoelde extra middelen (“de
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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.

extra middelen”) worden beschikbaar
gesteld in het kader van de doelstelling
“investeren in groei en werkgelegenheid”,
en ten minste 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.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 2 – alinea 1 – 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 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 2 – alinea 1 – streepje 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
—

2021: 42 434 400 000 EUR;
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Amendement
—
2021: 42 434 400 000 EUR in
lopende prijzen (39 987 184 320 EUR in
prijzen van 2018);
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Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 2 – alinea 1 – 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 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 2 – alinea 3
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 extra middelen voor 2021 en 2022
worden beschikbaar gesteld uit de in
artikel 92 bis bedoelde extra middelen.
Middels een herziening van deze
verordening aan de hand van een
gedelegeerde handeling en op basis van
een met redenen omkleed verzoek van een
lidstaat, kunnen de extra middelen ook
beschikbaar worden gesteld voor
vastlegging in de begroting voor 2023 en
2024. De in artikel 92 bis bedoelde extra
middelen ondersteunen ook administratieve
uitgaven tot maximaal 18 000 000 EUR in
lopende prijzen (16 795 821 EUR in
prijzen van 2018).

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

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

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 4
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.
De Commissie krijgt de
bevoegdheid om conform artikel 149 een
gedelegeerde handeling vast te stellen 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. Deze
gedelegeerde handeling 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 de
gedelegeerde handeling ook herzien in
2022 met betrekking tot de budgettaire
vastleggingen voor 2023 en 2024, op basis
van de recentste beschikbare statistische
gegevens, waarbij ervoor wordt gezorgd
dat de operationele programma’s niet
negatief worden beïnvloed.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 6
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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 op dit gebied
vertegenwoordigen, overeenkomstig het
partnerschapsbeginsel. Ten minste 5 %
van de extra middelen wordt gebruikt voor
grensoverschrijdende projecten. Het ESFaandeel mag niet lager uitvallen dan het
huidige wettelijk verplichte percentage
van 23,1 %. Hierbij wordt het totale
aantal COVID-19-besmettingen op NUTS
3-niveau in aanmerking genomen; de
extra middelen worden geconcentreerd op
die NUTS 3-gebieden waar dit aantal het
hoogst is.

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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.

Voor de toepassing van artikel 134, lid 2,
voor de jaarlijkse voorfinanciering in de
jaren 2021, 2022, 2023, en eventueel 2024,
omvat het steunbedrag uit de Fondsen aan
het operationele programma voor de gehele
programmeringsperiode de extra middelen.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 7 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
In afwijking van de tweede alinea en op
basis van een met redenen omkleed
verzoek van een lidstaat kan de jaarlijkse
voorfinanciering voor de jaren 2022 en
2023, of eventueel de jaren 2022 tot en
met 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 thematische doelstelling.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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
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.

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
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, derde
alinea, van dit artikel bedoelde afwijking
van toepassing is, behoudens het bepaalde
in lid 4.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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
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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.

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, ook in eilandgebieden, afgelegen
gebieden, plattelandsgebieden en
dunbevolkte gebieden, en economische
steunmaatregelen voor de regio’s die het
meest afhankelijk zijn van de zwaarst door
de crisis getroffen sectoren.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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 het behoud van banen,
ook in eilandgebieden, afgelegen
gebieden, plattelandsgebieden en
dunbevolkte gebieden, 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. In die context vormen het
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herstel en de aanleg van kritieke
infrastructuur zoals ziekenhuizen en
wegen in sommige gevallen een manier
om het economisch herstel te bespoedigen
en het nut van investeringen in het kader
van het cohesiebeleid te verhogen. Het
herstel en de aanleg van dergelijke
kritieke infrastructuur mag bijgevolg niet
worden verwaarloosd.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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 eventueel voor de
jaren 2022, 2023 en 2024 vastgesteld
zonder vaststelling van de bedragen voor
de prestatiereserve en zonder uitsplitsing
per regiocategorie.

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
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
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autoriteiten.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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 10
werkdagen na de indiening ervan door
een lidstaat.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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.

De Commissie voert een evaluatie uit als
voorzien in artikel 56, lid 4. In afwijking
van artikel 56, lid 3, en artikel 114, lid 2,
zorgen de lidstaten ervoor dat uiterlijk
31 december 2024, of 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 en
het effect ervan te beoordelen, evenals de
wijze waarop ze hebben bijgedragen aan de
in lid 9 van dit artikel bedoelde
thematische doelstelling.
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Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 11 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
11 bis. Tijdens de voorbereiding,
uitvoering, monitoring en evaluatie van
alle in het kader van het REACT-EU
uitgevoerde programma’s wordt de
gendergelijkheid gewaarborgd. De
programma’s garanderen ook gelijke
kansen voor iedereen, zonder
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 gerichtheid, zodat de sociale
inclusie wordt vergroot en ongelijkheden
worden verminderd.

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 13 – alinea 1
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

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
Commissie, 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
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extra middelen.

middelen.

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 13 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
13 bis. Uiterlijk eind 2022 legt de
Commissie het Europees Parlement en de
Raad een evaluatie voor van de uitvoering
van de in lid 2 bedoelde extra middelen.
Die verplichte evaluatie gaat eventueel
vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot
herziening van deze verordening om de
volledige benutting van de extra middelen
te garanderen.

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 1 bis
De lidstaten registreren de soorten
gefinancierde maatregelen en de
begunstigden en de eindontvangers van de
toewijzingen en stellen de Commissie
hiervan in kennis, zonder evenwel
buitensporige administratieve lasten te
creëren.
De Commissie legt het Europees
Parlement en de Raad uiterlijk op 31
december 2023 een evaluatieverslag over
REACT-EU voor, dat betrekking heeft op
de budgettaire vastleggingen voor 2020,
2021 en 2022. Dit verslag bevat ook
informatie over de verwezenlijking van de
doelstellingen van REACT-EU, de
efficiëntie van het gebruik van de
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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.
De Commissie legt het Europees
Parlement en de Raad uiterlijk op 31
december 2025 een aanvullend
evaluatieverslag voor, dat betrekking heeft
op de budgettaire vastleggingen voor 2023
en 2024 op grond van de in artikel 92 ter,
lid 2, derde alinea, van Verordening (EU)
nr. 1303/2013 bedoelde afwijking.
Motivering
Hoewel REACT-EU technisch gezien niet meer is dan een wijziging van de verordening
gemeenschappelijke bepalingen voor 2014-2020, biedt het initiatief aanzienlijke nieuwe
financiering en vermindert het tegelijk de administratieve lasten, met als gevolg dat ook de
controles op de uitgaven worden afgezwakt. Het is dan ook aangewezen dat de Commissie de
impact van deze maatregelen evalueert, met het oog op het verzamelen van informatie voor de
toekomstige planning van het cohesiebeleid.

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – lid 1
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Bijlage VII bis – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
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

2.
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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