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BEKNOPTE MOTIVERING

De faciliteit voor herstel en veerkracht is een uniek instrument om de ernstige crisis die in de 
EU veroorzaakt is door de COVID-19-pandemie aan te pakken.  Voor EU-burgers is het een 
tastbaar bewijs dat de EU zich solidair toont met degenen die het zwaarst worden getroffen 
door de pandemie en dat zij werkt aan een betere en sterkere toekomst.  Het huidige voorstel 
schiet echter tekort met betrekking tot de bescherming van de financiële belangen van de EU, 
wat kan leiden tot een afname van het vertrouwen van de EU-burgers. De voorstellen van de 
Commissie begrotingscontrole zijn erop gericht deze tekortkomingen te verhelpen door te 
verwijzen naar het belang van de rechtsstaat, door onregelmatigheden en fraude aan te pakken 
en meer de nadruk te leggen op goed financieel beheer.

AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
en de Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De uitbraak van de pandemie 
COVID-19 in het begin van 2020 heeft de 
economische vooruitzichten voor de 
komende jaren in de Unie en in de rest van 
de wereld veranderd, en vraagt om een 
snelle en gecoördineerde reactie van de 
Unie om het hoofd te bieden aan de 
enorme economische en sociale gevolgen 
voor alle lidstaten. De uitdagingen die zijn 
verbonden aan de demografische context 
zijn versterkt door COVID-19. De huidige 
de COVID-19-pandemie en de 
voorafgaande economische en financiële 
crisis hebben duidelijk gemaakt dat het 
ontwikkelen van deugdelijke en 
veerkrachtige economieën en financiële 
stelsels op basis van sterke economische en 
maatschappelijke structuren de lidstaten 
helpt om efficiënter te reageren op 
schokken en daar sneller van te herstellen. 
De gevolgen op middellange en lange 

(4) De uitbraak van de pandemie 
COVID-19 in het begin van 2020 heeft de 
economische vooruitzichten voor de 
komende jaren in de Unie en in de rest van 
de wereld veranderd, en vraagt om een 
snelle en gecoördineerde reactie van de 
Unie om het hoofd te bieden aan de 
enorme economische en sociale gevolgen 
voor alle lidstaten. De uitdagingen die zijn 
verbonden aan de demografische context 
zijn versterkt door COVID-19. De huidige 
de COVID-19-pandemie en de 
voorafgaande economische en financiële 
crisis hebben duidelijk gemaakt dat het 
ontwikkelen van deugdelijke en 
veerkrachtige economieën en financiële 
stelsels op basis van sterke economische en 
maatschappelijke structuren de lidstaten 
helpt om efficiënter te reageren op 
schokken en daar sneller van te herstellen. 
De gevolgen op middellange en lange 
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termijn van de COVID-19-crisis zullen in 
belangrijke mate afhangen van de vraag 
hoe snel de economieën van de lidstaten 
zich van de crisis zullen herstellen, wat 
weer afhankelijk is van de budgettaire 
ruimte waarover de lidstaten beschikken 
om de sociale en economische gevolgen 
van de crisis te beperken, en van de 
veerkracht van hun economieën. Daarom 
zullen hervormingen en investeringen om 
de structurele zwakke punten van de 
economieën aan te pakken en hun 
veerkracht te versterken, van essentieel 
belang zijn om de economieën weer op een 
pad van duurzaam herstel te brengen en te 
voorkomen dat de verschillen in de Unie 
verder toenemen.

termijn van de COVID-19-crisis zullen in 
belangrijke mate afhangen van de vraag 
hoe snel de economieën van de lidstaten 
zich van de crisis zullen herstellen, wat 
weer afhankelijk is van de budgettaire 
ruimte waarover de lidstaten beschikken 
om de sociale en economische gevolgen 
van de crisis te beperken, en van de 
veerkracht van hun economieën. Daarom 
zullen groeibevorderende hervormingen en 
duurzame investeringen om de structurele 
zwakke punten van de economieën aan te 
pakken en hun veerkracht te versterken, 
van essentieel belang zijn om de 
economieën weer op een pad van 
duurzaam herstel te brengen en te 
voorkomen dat de verschillen in de Unie 
verder toenemen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De uitvoering van hervormingen 
die bijdragen tot een hoge mate van 
veerkracht van de binnenlandse 
economieën, het versterken van de 
aanpassingscapaciteit en het ontsluiten van 
het groeipotentieel, behoren tot de 
beleidsprioriteiten van de Unie. Zij zijn 
daarom van cruciaal belang om het herstel 
op een houdbaar pad vast te stellen en het 
proces van opwaartse economische en 
sociale convergentie te ondersteunen. Dit is 
des te noodzakelijker in de nasleep van de 
pandemie, om de weg vrij te maken voor 
een snel herstel.

(5) De uitvoering van 
groeibevorderende hervormingen die 
bijdragen tot een hoge mate van veerkracht 
van de binnenlandse economieën, het 
versterken van de aanpassingscapaciteit en 
het ontsluiten van het groeipotentieel, 
behoren tot de beleidsprioriteiten van de 
Unie. Zij zijn daarom van cruciaal belang 
om het herstel op een houdbaar pad vast te 
stellen en het proces van opwaartse 
economische en sociale convergentie te 
ondersteunen. Dit is des te noodzakelijker 
in de nasleep van de pandemie, om de weg 
vrij te maken voor een snel herstel.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Uit eerdere ervaringen is gebleken 
dat investeringen tijdens crises vaak 
drastisch worden verminderd. Het is echter 
van essentieel belang dat investeringen in 
deze specifieke situatie worden 
ondersteund om het herstel te versnellen en 
het groeipotentieel op de lange termijn te 
versterken. Investeren in groene en digitale 
technologieën, capaciteiten en processen 
die gericht zijn op het ondersteunen van de 
overgang naar schone energie, het 
stimuleren van de energie-efficiëntie van 
woningen en andere belangrijke 
economische sectoren, zijn van belang om 
duurzame groei te realiseren en banen te 
helpen scheppen. Dit zal de Unie ook 
veerkrachtiger en minder afhankelijk 
maken door diversificatie van de 
belangrijkste toeleveringsketens.

(6) Uit eerdere ervaringen is gebleken 
dat duurzame investeringen tijdens crises 
vaak drastisch worden verminderd. Het is 
echter van essentieel belang dat 
investeringen in deze specifieke situatie 
worden ondersteund om het herstel te 
versnellen en het groeipotentieel op de 
lange termijn te versterken. Investeren in 
groene en digitale technologieën, 
capaciteiten en processen die gericht zijn 
op het ondersteunen van de overgang naar 
schone energie, het stimuleren van de 
energie-efficiëntie van woningen en andere 
belangrijke economische sectoren, zijn van 
belang om duurzame groei te realiseren en 
banen te helpen scheppen. Dit zal de Unie 
ook veerkrachtiger en minder afhankelijk 
maken door diversificatie van de 
belangrijkste toeleveringsketens.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Zowel veerkracht als herstel 
moeten worden verwezenlijkt door de 
financiering van zes belangrijke 
beleidsterreinen, te weten groene transitie, 
digitale transformatie, economische 
cohesie en convergentie, productiviteit en 
concurrentievermogen, sociale cohesie en 
convergentie, institutionele veerkracht en 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
volgende generatie Europeanen geen 
“lockdowngeneratie” wordt.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Hervormingen en investeringen 
die gericht zijn op het vergroten van de 
economische cohesie en convergentie en 
de productiviteit, op kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s), op het versterken 
van de interne markt, het 
concurrentievermogen en de sociale 
cohesie en op de bestrijding van de 
armoede zijn van het grootste belang voor 
het herstel van onze economieën, waarbij 
niemand tussen wal en schip mag vallen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Momenteel voorziet geen enkel 
instrument in rechtstreekse financiële steun 
in verband met de verwezenlijking van 
resultaten en de uitvoering van 
hervormingen en overheidsinvesteringen 
van de lidstaten in antwoord op de 
uitdagingen die in het Europees Semester 
zijn vastgesteld, en met als doel een 
blijvend effect te hebben op de 
productiviteit en de veerkracht van de 
economie van de lidstaten.

(7) Momenteel voorziet geen enkel 
instrument in rechtstreekse financiële steun 
in verband met de verwezenlijking van 
resultaten en de uitvoering van 
groeibevorderende hervormingen en 
duurzame overheidsinvesteringen van de 
lidstaten in antwoord op de uitdagingen die 
in het Europees Semester zijn vastgesteld, 
en met als doel een blijvend effect te 
hebben op de productiviteit en de 
veerkracht van de economie van de 
lidstaten.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Tegen deze achtergrond is het 
noodzakelijk het huidige kader voor de 
verstrekking van ondersteuning aan de 
lidstaten te versterken en de lidstaten 
directe financiële ondersteuning te bieden 
door middel van een innovatief instrument. 

(8) Tegen deze achtergrond is het 
noodzakelijk het huidige kader voor de 
verstrekking van ondersteuning aan de 
lidstaten te versterken en de lidstaten 
directe financiële ondersteuning te bieden 
door middel van een innovatief instrument. 
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Hiertoe moet op grond van deze 
verordening een faciliteit voor herstel en 
veerkracht (“de faciliteit”) worden 
vastgesteld die doeltreffende financiële en 
significante steun moet verstrekken om de 
uitvoering van hervormingen en de 
bijbehorende overheidsinvesteringen in de 
lidstaten te versterken. De faciliteit moet 
omvattend zijn en moet profiteren van de 
ervaring die de Commissie en de lidstaten 
hebben opgedaan met het gebruik van 
andere instrumenten en programma’s.

Hiertoe moet op grond van deze 
verordening een faciliteit voor herstel en 
veerkracht (“de faciliteit”) worden 
vastgesteld die doeltreffende financiële en 
significante steun moet verstrekken om de 
uitvoering van groeibevorderende 
hervormingen en de bijbehorende 
duurzame overheidsinvesteringen in de 
lidstaten te versterken. De faciliteit moet 
omvattend zijn en moet profiteren van de 
ervaring die de Commissie en de lidstaten 
hebben opgedaan met het gebruik van 
andere instrumenten en programma’s. De 
faciliteit moet van tijdelijke aard zijn en 
moet beperkt blijven tot het bestrijden van 
de negatieve effecten van de pandemie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Overeenkomstig Verordening 
[invorderingsinstrument van de Europese 
Unie] en binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen, moeten maatregelen 
voor herstel en veerkracht in het kader van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht 
worden verricht om de ongekende 
gevolgen van de COVID-19-crisis aan te 
pakken. Deze extra middelen moeten op 
zodanige wijze worden gebruikt dat de 
inachtneming van de in Verordening 
[EURI] vastgestelde termijnen wordt 
gewaarborgd.

(10) Overeenkomstig Verordening 
[invorderingsinstrument van de Europese 
Unie] en binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen, moeten maatregelen 
voor herstel en veerkracht in het kader van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht 
worden verricht om de ongekende 
gevolgen van de COVID-19-crisis aan te 
pakken. Deze extra middelen moeten op 
zodanige wijze worden gebruikt dat de 
inachtneming van de in Verordening 
[EURI] vastgestelde termijnen wordt 
gewaarborgd. Nadat de termijnen zijn 
verstreken, moeten alle niet-toegewezen 
en vrijgemaakte middelen worden 
herbestemd voor andere fondsen en ten 
goede komen aan de Europese sociale en 
klimaatdoelstellingen van de Commissie.

Amendement 9

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

(10 bis) De faciliteit moet in 
synergie met en in aanvulling op 
InvestEU werken, zodat de lidstaten in 
hun plannen voor herstel en veerkracht 
een bedrag kunnen toewijzen dat via 
InvestEU beschikbaar zal worden gesteld 
om de solvabiliteit te ondersteunen van 
bedrijven die in de lidstaten zijn gevestigd 
en voor hun voorbereidende, monitoring-, 
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien de Europese Green Deal als 
de Europese strategie voor duurzame groei 
en de vertaling van de toezeggingen van de 
Unie tot uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties zal de door deze verordening 
vastgestelde faciliteit een bijdrage leveren 
om klimaatacties en milieuduurzaamheid te 
mainstreamen en het globale streefdoel te 
bereiken dat 25 % van uitgaven uit de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen 
ondersteunen.

(11) Gezien de Europese Green Deal als 
de Europese strategie voor duurzame groei 
en de vertaling van de toezeggingen van de 
Unie tot uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties zal de door deze verordening 
vastgestelde faciliteit een bijdrage leveren 
om klimaatacties en milieuduurzaamheid te 
mainstreamen en het globale streefdoel te 
bereiken dat 25 % van uitgaven uit de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen 
ondersteunen. De faciliteit mag alleen 
projecten financieren die het beginsel 
“geen ernstige afbreuk doen” eerbiedigen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De algemene doelstelling van de 
faciliteit moet de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie 

(14) De algemene doelstelling van de 
faciliteit moet de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie 
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zijn. Daartoe moet de faciliteit bijdragen 
aan het verbeteren van de veerkracht en het 
aanpassingsvermogen van de lidstaten, het 
beperken van de sociale en economische 
gevolgen van de crisis, en het ondersteunen 
van de groene en de digitale transitie die 
gericht zijn op het realiseren van een 
klimaatneutraal Europa in 2050, 
waardoor het groeipotentieel van de 
economieën van de Unie in de nasleep van 
de crisis wordt hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame groei wordt gestimuleerd.

en het dichten van de infrastructuurkloof 
zijn. Daartoe moet de faciliteit bijdragen 
aan het verbeteren van de veerkracht en het 
aanpassingsvermogen van de lidstaten, het 
beperken van de sociale en economische 
gevolgen van de crisis en het ondersteunen 
van de groene en de digitale transitie, 
hetgeen ten goede komt aan de opwaartse 
economische en sociale convergentie. 
Hierdoor wordt het groeipotentieel van de 
economieën van de Unie in de nasleep van 
de crisis hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid bevorderd en duurzame 
groei gestimuleerd. Ondersteunde acties 
moeten een duidelijke Europese 
toegevoegde waarde hebben.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De middelen van de 
faciliteit moeten, in het kader van het 
herstelinstrument (Next Generation EU), 
vergezeld gaan van een duidelijk en 
geloofwaardig aflossingsplan. De 
terugbetalingen moeten geschieden door 
middel van aanvullende eigen middelen 
die in de loop van het volgende MFK 
moeten worden ingevoerd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Om de beoogde 
additionaliteit van de faciliteit te 
maximaliseren en zodoende de Europese 
meerwaarde ervan te vergroten, moeten 
maatregelen die vanaf 1 februari 2020 
worden ingevoerd om de economische en 
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sociale effecten van de COVID-19-crisis 
te beperken, in aanmerking komen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De specifieke doelstelling van de 
faciliteit moet bestaan in het verstrekken 
van financiële steun om de mijlpalen en 
streefdoelen van de hervormingen en 
investeringen zoals vastgelegd in plannen 
voor herstel en veerkracht te bereiken. 
Deze specifieke doelstelling moet worden 
nagestreefd in nauwe samenwerking met 
de betrokken lidstaten.

(15) De specifieke doelstelling van de 
faciliteit moet bestaan in het verstrekken 
van financiële steun in tranches om de 
duidelijke mijlpalen en streefdoelen van de 
groeibevorderende hervormingen en 
duurzame investeringen zoals vastgelegd 
in plannen voor herstel en veerkracht te 
bereiken. Deze specifieke doelstelling moet 
worden nagestreefd in nauwe 
samenwerking met de betrokken lidstaten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De door de faciliteit 
ondersteunde activiteiten moeten in 
overeenstemming zijn met de waarden van 
de Unie als bedoeld in artikel 2 VEU. De 
Commissie neemt maatregelen om 
achteraf te controleren of de in het kader 
van de faciliteit gefinancierde activiteiten 
geen doel nastreven dat onverenigbaar is 
met die waarden en past zo nodig 
financiële correcties toe om uitgaven die 
niet in overeenstemming zijn met artikel 2 
VEU uit te sluiten van Uniefinanciering.

Motivering

Dit is een aanvullend amendement dat evenwel afwijkt van de amendementen waarin de 
faciliteit voor herstel en veerkracht wordt gekoppeld aan het rechtsstaatmechanisme. Het is 
een absolute voorwaarde dat bij elk door de faciliteit gefinancierd project de EU-waarden 
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worden geëerbiedigd, ook in de lidstaten waar de rechtsstaatmechanismen over het algemeen 
geen tekortkomingen vertonen. Daarom moeten achteraf controles worden verricht op een 
gedetailleerder niveau dan de controles waar het rechtsstaatmechanisme in voorziet.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De faciliteit mag geen 
projecten ondersteunen die deel uitmaken 
van de strategische investeringsplannen 
van derde landen, en mag evenmin de 
reguliere nationale begrotingsuitgaven 
ondersteunen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moeten het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het herstel- en weerbaarheidsplan moet 
in overeenstemming zijn met de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die in het kader van het 
Europees Semester zijn vastgesteld, met de 
nationale hervormingsprogramma’s, de 
nationale energie- en klimaatplannen, de 
rechtvaardige overgangsplannen en de in 
het kader van de fondsen van de Unie 
vastgestelde partnerschapsovereenkomsten 
en operationele programma’s. Om acties te 
stimuleren die binnen de prioriteiten van de 
Europese Groene Deal en de Digitale 
Agenda vallen, moet het plan ook 

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moet het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van groeibevorderende 
hervormingen en duurzame openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het plan voor herstel en veerkracht moet 
worden afgestemd op de desbetreffende 
landspecifieke uitdagingen en prioriteiten 
die in het kader van het Europees Semester 
zijn vastgesteld, met de nationale 
hervormingsprogramma’s, de nationale 
energie- en klimaatplannen, de 
rechtvaardige overgangsplannen en de in 
het kader van de fondsen van de Unie 
vastgestelde partnerschapsovereenkomsten 
en operationele programma’s. Om acties te 
stimuleren die binnen de prioriteiten van de 
Europese Groene Deal en de Digitale 
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maatregelen bevatten die relevant zijn voor 
de groene en de digitale transitie. De 
maatregelen moeten een snelle 
verwezenlijking van de in de nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan vastgestelde 
streefcijfers, doelstellingen en bijdragen 
mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie.

Agenda vallen, moet het plan ook 
maatregelen bevatten die relevant zijn voor 
de groene en de digitale transitie. De 
maatregelen moeten een snelle 
verwezenlijking van de in de nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan vastgestelde 
streefcijfers, doelstellingen en bijdragen 
mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Aangezien de regionale en 
lokale autoriteiten het dichtst bij hun 
burgers staan en uit eerste hand ervaren 
wat de behoeften en problemen van de 
lokale gemeenschappen en economieën 
zijn, spelen zij een cruciale rol in het 
economisch en maatschappelijk herstel. 
In dit licht moeten zij nauw worden 
betrokken bij de planning en uitvoering 
van deze faciliteit, onder meer bij de 
voorbereiding van de plannen voor herstel 
en veerkracht en het beheer van de 
projecten in het kader van de faciliteit. 
Om het potentieel van de regionale en 
lokale autoriteiten bij het bereiken van 
herstel en veerkracht volledig te benutten, 
moet een aanzienlijk deel van de middelen 
van de faciliteit voor herstel en veerkracht 
voor hen worden gereserveerd en moeten 
zij rechtstreeks toegang krijgen tot die 
middelen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) In de lidstaten waar de 
Unie algemene tekortkomingen in de 
rechtsstaat constateert en vervolgens 
besluit de overdracht van Uniemiddelen 
aan de regering van die lidstaat op te 
schorten, moeten de middelen van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht 
rechtstreeks door de Commissie worden 
beheerd en aan regionale en lokale 
autoriteiten, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties 
beschikbaar worden gesteld voor door hen 
gedefinieerde en uitgevoerde projecten.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om te zorgen voor een zinvolle 
financiële bijdrage die in verhouding staat 
tot de daadwerkelijke behoeften van de 
lidstaten om de in het herstel- en 
weerbaarheidsplan opgenomen 
hervormingen en investeringen uit te 
voeren en te voltooien, is het passend om 
voor de financiële steun een maximale 
financiële bijdrage (d.w.z. de niet-
terugvorderbare financiële steun) in het 
kader van de faciliteit beschikbaar te 
stellen. Die maximale bijdrage moet 
worden berekend op basis van de 
bevolkingsomvang, de inverse van het 
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd 
van de bevolking en het 
relatievewerkloosheidspercentage van elke 
lidstaat.

(19) Om te zorgen voor een zinvolle 
financiële bijdrage die in verhouding staat 
tot de daadwerkelijke behoeften van de 
lidstaten om de in het plan voor herstel en 
veerkracht opgenomen groeibevorderende 
hervormingen en duurzame investeringen 
uit te voeren en te voltooien, is het passend 
om voor de financiële steun een maximale 
financiële bijdrage (d.w.z. de niet-
terugvorderbare financiële steun) in het 
kader van de faciliteit beschikbaar te 
stellen. Die maximale bijdrage moet 
worden berekend op basis van de 
bevolkingsomvang, de inverse van het 
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd 
van de bevolking, het 
relatievewerkloosheidspercentage van elke 
lidstaat en de daling van het bbp in 2019-
2020.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om nationale betrokkenheid bij en 
concentratie op relevante hervormingen en 
investeringen te garanderen, moeten 
lidstaten die steun wensen te ontvangen, bij 
de Commissie een terdege gemotiveerd en 
onderbouwd plan voor herstel en 
veerkracht indienen. Het plan voor herstel 
en veerkracht moet de gedetailleerde reeks 
maatregelen voor de uitvoering omvatten, 
met inbegrip van doelstellingen en 
mijlpalen, en het verwachte effect van het 
plan voor herstel en veerkracht op het 
groeipotentieel, het scheppen van banen en 
de economische en sociale veerkracht; het 
moet ook maatregelen omvatten die 
relevant zijn voor de groene en de digitale 
transities; het moet ook een toelichting 
omvatten over de afstemming van het 
voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht op de relevante landspecifieke 
uitdagingen en prioriteiten die zijn 
vastgesteld in het kader van het Europees 
Semester. De Commissie en de lidstaten 
moeten tijdens het hele proces streven naar 
een nauwe samenwerking.

(21) Om nationale betrokkenheid bij en 
concentratie op relevante 
groeibevorderende hervormingen en 
duurzame investeringen te garanderen, 
moeten lidstaten die steun wensen te 
ontvangen, bij de Commissie een terdege 
gemotiveerd en onderbouwd plan voor 
herstel en veerkracht indienen. Het plan 
voor herstel en veerkracht moet de 
gedetailleerde reeks maatregelen voor de 
uitvoering omvatten, met inbegrip van 
doelstellingen en mijlpalen, en het 
verwachte effect van het plan voor herstel 
en veerkracht op het groeipotentieel, het 
scheppen van banen en de economische en 
sociale veerkracht; het moet ook 
maatregelen omvatten die relevant zijn 
voor de groene en de digitale transities; het 
moet ook een toelichting omvatten over de 
afstemming van het voorgestelde plan voor 
herstel en veerkracht op de relevante 
landspecifieke uitdagingen en prioriteiten 
die zijn vastgesteld in de nieuwste 
landspecifieke aanbevelingen aan de 
betrokken lidstaat of in andere relevante 
documenten die de Commissie officieel 
heeft goedgekeurd of in de analytische 
informatie over de betrokken lidstaat die 
door de diensten van de Commissie is 
uitgewerkt in het kader van het Europees 
Semester; voor de landen in de eurozone 
moet speciale aandacht worden besteed 
aan de desbetreffende, door de Raad 
goedgekeurde aanbevelingen voor de 
eurozone. De Commissie en de lidstaten 
moeten tijdens het hele proces streven naar 
een nauwe samenwerking.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)



AD\1217364NL.docx 15/82 PE655.861v03-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) In het plan moet worden 
aangegeven welke nationale autoriteiten 
betrokken zullen zijn bij de 
tenuitvoerlegging van het project en welk 
budget aan iedere autoriteit wordt 
toegewezen, om de relevante Unie-
autoriteiten inzicht te verschaffen in de 
manier waarop de lidstaten voornemens 
zijn het plan voor herstel en veerkracht uit 
te voeren en transparantie en 
verantwoording te faciliteren. In het plan 
voor herstel en veerkracht moet ook 
worden aangegeven of en hoe de 
financiële steun van de faciliteit zal 
worden gecombineerd met andere 
relevante nationale en/of Uniemiddelen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De Commissie moet het door de 
lidstaten voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht beoordelen en daarbij nauw 
samenwerken met de betrokken lidstaat. 
De Commissie zal de nationale 
zeggenschap over het proces volledig 
respecteren en zal daarom rekening 
houden met de door de betrokken lidstaat 
verstrekte motivering en elementen en zal 
nagaan of het door de lidstaat voorgestelde 
plan voor herstel en veerkracht naar 
verwachting zal bijdragen tot de effectieve 
aanpak van de uitdagingen die zijn 
vastgesteld in de desbetreffende 
landspecifieke aanbeveling die tot de 
betrokken lidstaat is gericht of in andere 
relevante documenten die de Commissie 
officieel heeft goedgekeurd in het kader 
van het Europees Semester; of het plan 
maatregelen bevat die doeltreffend 
bijdragen tot de groene en digitale 

(22) De Commissie moet het door de 
lidstaten voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht beoordelen en daarbij nauw 
samenwerken met de betrokken lidstaat. 
De Commissie zal de nationale 
zeggenschap over het proces volledig 
respecteren en zal daarom de afstemming 
en de door de betrokken lidstaat verstrekte 
elementen beoordelen en zal nagaan of het 
door de lidstaat voorgestelde plan voor 
herstel en veerkracht naar verwachting zal 
bijdragen tot de effectieve aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende laatste landspecifieke 
aanbeveling die tot de betrokken lidstaat is 
gericht, met inbegrip van de 
overwegingen, in andere relevante 
documenten die de Commissie officieel 
heeft goedgekeurd in het kader van het 
Europees Semester, zoals de nationale 
hervormingsprogramma’s, of in de 



PE655.861v03-00 16/82 AD\1217364NL.docx

NL

overgang en aan het aangaan van de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht een blijvend effect zal hebben 
op de betrokken lidstaat; of te verwachten 
valt dat het plan voor herstel en veerkracht 
daadwerkelijk ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel, het scheppen van banen en 
de economische en sociale veerkracht van 
de lidstaat te versterken, de economische 
en sociale gevolgen van de crisis op te 
vangen en de economische, sociale en 
territoriale cohesie te bevorderen; of de 
door de lidstaat verstrekte motivering van 
de geraamde totale kosten van het 
ingediende plan voor herstel en veerkracht 
redelijk en aannemelijk is, en of *die 
kosten* in verhouding staan tot de 
verwachte impact op de economie en de 
werkgelegenheid; of het voorgestelde plan 
voor herstel en veerkracht maatregelen 
bevat voor de uitvoering van hervormingen 
en projecten voor overheidsinvesteringen 
die coherente acties behelzen; en of te 
verwachten valt dat de door de betrokken 
lidstaat voorgestelde regeling zal zorgen 
voor daadwerkelijke uitvoering van het 
plan voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren.

analytische informatie over de betrokken 
lidstaat die door de diensten van de 
Commissie is uitgewerkt in het kader van 
het Europees Semester; voor de landen in 
de eurozone moet speciale aandacht 
worden besteed aan de desbetreffende, 
door de Raad goedgekeurde 
aanbevelingen voor de eurozone. of het 
plan maatregelen bevat die doeltreffend 
bijdragen tot de groene en digitale 
overgang en aan het aangaan van de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht een duurzaam effect zal hebben 
op de betrokken lidstaat; of te verwachten 
valt dat het plan voor herstel en veerkracht 
daadwerkelijk ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel, het scheppen van banen en 
de economische en sociale veerkracht van 
de lidstaat te versterken, de economische 
en sociale gevolgen van de crisis op te 
vangen en de economische, sociale en 
territoriale cohesie te bevorderen; of de 
door de lidstaat verstrekte motivering van 
de geraamde totale kosten van het 
ingediende plan voor herstel en veerkracht 
redelijk en aannemelijk is, en of *die 
kosten* in verhouding staan tot de 
verwachte impact op de economie en de 
werkgelegenheid; of het plan de 
consistentie, samenhang, 
complementariteit en synergie tussen de 
lopende financieringsbronnen van de 
Unie waarborgt; of het voorgestelde plan 
voor herstel en veerkracht maatregelen 
bevat voor de uitvoering van 
groeibevorderende hervormingen en 
projecten voor duurzame 
overheidsinvesteringen die coherente acties 
behelzen; en of te verwachten valt dat de 
door de betrokken lidstaat voorgestelde 
regeling zal zorgen voor daadwerkelijke 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht, met inbegrip van de beoogde 
duidelijke mijlpalen en streefdoelen 
alsmede de bijbehorende indicatoren. 
Steun in het kader van de faciliteit moet 
worden uitbetaald in tranches die 
gekoppeld zijn aan duidelijk vastgestelde 
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mijlpalen; zodra die mijlpalen zijn 
gehaald, moet de volgende tranche 
worden betaald.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Om het nationale 
eigenaarschap te waarborgen moeten de 
betalingen uit de faciliteit beter worden 
gekoppeld aan de in de landspecifieke 
aanbevelingen geïdentificeerde 
uitdagingen en moeten de vorderingen die 
worden geboekt bij de uitvoering van de 
groeibevorderende hervormingen en 
duurzame investeringen, beter worden 
gemonitord.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het verzoek om een lening moet 
worden gerechtvaardigd door de financiële 
behoeften in verband met aanvullende 
hervormingen en investeringen in het plan 
voor herstel en veerkracht, die met name 
relevant zijn voor de groene en de digitale 
transitie, en derhalve met hogere kosten 
van het plan dan de maximale financiële 
bijdrage die via de niet-terugvorderbare 
bijdrage wordt toegekend. Het moet 
mogelijk zijn het verzoek om een lening 
tegelijk met de indiening van het plan 
kunnen in te dienen. Indien het verzoek om 
een lening op een ander tijdstip wordt 
ingediend, moet het vergezeld gaan van 
een herzien plan met aanvullende mijlpalen 
en streefdoelen. Om te zorgen dat de 
middelen vervroegd beschikbaar worden 

(29) Het verzoek om een lening moet 
worden gerechtvaardigd door de financiële 
behoeften in verband met aanvullende 
groeibevorderende hervormingen en 
duurzame investeringen in het plan voor 
herstel en veerkracht, die met name 
relevant zijn voor de groene en de digitale 
transitie, en derhalve met hogere kosten 
van het plan dan de maximale financiële 
bijdrage die via de niet-terugvorderbare 
bijdrage wordt toegekend. Het moet 
mogelijk zijn het verzoek om een lening 
tegelijk met de indiening van het plan 
kunnen in te dienen. Indien het verzoek om 
een lening op een ander tijdstip wordt 
ingediend, moet het vergezeld gaan van 
een herzien plan met aanvullende 
duidelijke mijlpalen en streefdoelen. Om te 
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gesteld, moeten de lidstaten een verzoek 
om steun in de vorm van een lening 
uiterlijk op 31 augustus 2024 indienen. Met 
het oog op een goed financieel beheer moet 
het totale bedrag van alle in het kader van 
deze verordening verstrekte leningen 
geplafonneerd zijn. Bovendien mag het 
maximumvolume van de lening voor elke 
lidstaat mag niet meer bedragen dan 4,7 % 
van het bruto nationaal inkomen van die 
lidstaat. Een verhoging van het plafond 
moet in uitzonderlijke omstandigheden, 
afhankelijk van de beschikbare middelen, 
mogelijk zijn. Om dezelfde redenen van 
gezond financieel beheer moet het 
mogelijk zijn de lening in schijven te 
betalen aan de hand van het bereiken van 
de resultaten.

zorgen dat de middelen vervroegd 
beschikbaar worden gesteld, moeten de 
lidstaten een verzoek om steun in de vorm 
van een lening uiterlijk op 31 augustus 
2024 indienen. Met het oog op een goed 
financieel beheer moet het totale bedrag 
van alle in het kader van deze verordening 
verstrekte leningen geplafonneerd zijn. 
Bovendien mag het maximumvolume van 
de lening voor elke lidstaat mag niet meer 
bedragen dan 4,7 % van het bruto nationaal 
inkomen van die lidstaat. Een verhoging 
van het plafond moet in uitzonderlijke 
omstandigheden, afhankelijk van de 
beschikbare middelen, mogelijk zijn. Om 
dezelfde redenen van gezond financieel 
beheer moet het mogelijk zijn de lening in 
schijven te betalen aan de hand van het 
bereiken van de resultaten.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Met het oog op de efficiëntie en de 
eenvoud van het financieel beheer van het 
instrument moet de financiële steun van de 
Unie voor plannen voor herstel en 
veerkracht de vorm aannemen van 
financiering op basis van behaalde 
resultaten, die worden afgemeten aan in de 
goedgekeurde plannen voor herstel en 
veerkracht vermelde intermediaire doelen 
en streefdoelen. Daartoe moet de 
aanvullende steun in de vorm van een 
lening worden gekoppeld aan de 
aanvullende mijlpalen en streefdoelen in 
vergelijking met die welke relevant zijn 
voor de financiële steun (d.w.z. niet-
terugvorderbare steun).

(31) Met het oog op de efficiëntie en de 
eenvoud van het financieel beheer van het 
instrument moet de financiële steun van de 
Unie voor plannen voor herstel en 
veerkracht de vorm aannemen van 
financiering op basis van behaalde 
resultaten, die worden afgemeten aan in de 
goedgekeurde plannen voor herstel en 
veerkracht vermelde duidelijke 
intermediaire doelen en streefdoelen. 
Daartoe moet de aanvullende steun in de 
vorm van een lening worden gekoppeld 
aan de aanvullende mijlpalen en 
streefdoelen in vergelijking met die welke 
relevant zijn voor de financiële steun 
(d.w.z. niet-terugvorderbare steun).

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
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Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De lidstaten moeten in hun 
jaarlijkse uitvoeringsverslagen verslag 
uitbrengen over goed financieel beheer. 
Aan deze verslaglegging moeten daarom 
specifieke eisen worden gesteld.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 ter) Er moeten specifieke eisen 
aan de verslaglegging over goed 
financieel beheer worden gesteld zodat de 
lidstaten weten waar ze verslag over 
moeten uitbrengen in het jaarlijkse 
uitvoeringsverslag.

Motivering

Overweging 32 heeft betrekking op goed financieel beheer voor het functioneren van de 
faciliteit, maar stelt geen eisen aan de verslaglegging door de lidstaten, de begunstigden van 
de faciliteit. Daarom moeten er eisen worden gesteld aan de verslaglegging over de 
uitvoering van de faciliteit met betrekking tot goed financieel beheer.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor een deugdelijk financieel 
beheer moeten specifieke regels worden 
vastgesteld voor de vastleggingen in de 
begroting, betalingen, en de opschorting, 
annulering en invordering van middelen. 
Met het oog op de voorspelbaarheid moet 
het voor de lidstaten mogelijk zijn om elke 
twee jaar verzoeken om betaling in te 

(32) Voor een deugdelijk financieel 
beheer moeten specifieke regels worden 
vastgesteld voor de vastleggingen in de 
begroting, betalingen, en de opschorting, 
annulering en invordering van middelen. 
De nationale autoriteit onderwerpt alle 
aanvragers van de faciliteit aan een 
verplicht zorgvuldigheidsonderzoek om de 
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dienen. De betalingen moeten worden 
gebaseerd op een positieve beoordeling 
door de Commissie van de uitvoering van 
het plan voor herstel en veerkracht door de 
lidstaat. Opschorting en annulering van de 
financiële bijdrage moeten mogelijk zijn 
wanneer het plan voor herstel en 
veerkracht niet op afdoende wijze is 
uitgevoerd door de lidstaat. Passende 
procedures op tegenspraak moeten worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat het 
besluit van de Commissie over de 
opschorting, annulering en invordering van 
betaalde bedragen het recht van de 
lidstaten vrijwaart om opmerkingen te 
maken.

risico’s van misbruik van de middelen en 
belangenconflicten te verminderen. Met 
het oog op de voorspelbaarheid moeten de 
lidstaten elke twee jaar verzoeken om 
betaling indienen. De betalingen moeten 
worden gebaseerd op een positieve 
beoordeling door de Commissie van de 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht door de lidstaat. Opschorting en 
annulering van de financiële bijdrage 
moeten mogelijk zijn wanneer het plan 
voor herstel en veerkracht niet op afdoende 
wijze is uitgevoerd door de lidstaat. 
Passende procedures op tegenspraak 
moeten worden vastgesteld om ervoor te 
zorgen dat het besluit van de Commissie 
over de opschorting, annulering en 
invordering van betaalde bedragen het 
recht van de lidstaten vrijwaart om 
opmerkingen te maken.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Voor een doeltreffend toezicht op 
de uitvoering moeten de lidstaten in het 
kader van het Europees Semester elk 
kwartaal verslag uitbrengen over de stand 
van zaken bij de uitvoering van het plan 
voor herstel en veerkracht. Dergelijke door 
de betrokken lidstaten opgestelde verslagen 
moeten op passende wijze worden 
weergegeven in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die moeten 
worden gebruikt als instrument om verslag 
uit te brengen over de vorderingen bij de 
voltooiing van de plannen voor herstel en 
veerkracht.

(33) Voor een doeltreffend toezicht op 
de uitvoering moeten de lidstaten in het 
kader van het Europees Semester elk 
kwartaal verslag uitbrengen over de stand 
van zaken bij de uitvoering van het plan 
voor herstel en veerkracht via het digitaal 
prestatieverslagleggingssysteem dat moet 
worden ontwikkeld door de Commissie. 
Aan de hand van de gegevens van het 
prestatieverslagleggingssysteem moeten 
op efficiënte wijze prestatieverslagen 
kunnen worden opgesteld over het halen 
van de doelstellingen en mijlpalen. 
Dergelijke door de betrokken lidstaten 
opgestelde verslagen moeten op passende 
wijze worden weergegeven in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die moeten 
worden gebruikt als instrument om verslag 
uit te brengen over de vorderingen bij de 
voltooiing van de plannen voor herstel en 
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veerkracht.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Om te beoordelen of de 
beginselen van goed financieel beheer 
worden toegepast, moet de Commissie IT-
systemen ontwikkelen of bestaande IT-
systemen aanpassen om een digitaal 
prestatieverslagleggingssysteem te 
creëren. Dit digitale systeem moet worden 
gebruikt door de autoriteiten van de Unie 
en van de lidstaten die betrokken zijn bij 
uitvoering van de faciliteit om de 
prestaties te monitoren en, via een digitale 
analyse, onregelmatigheden en fraude te 
voorkomen en/of op te sporen. Het 
digitale prestatieverslagleggingssysteem 
moet derhalve informatie bevatten over 
wie de eindontvangers zijn van steun in 
het kader van de faciliteit aan 
economische operatoren. De Commissie 
moet ervoor zorgen dat het nieuwe 
systeem geen extra administratieve lasten 
oplevert voor de rapporterende autoriteit 
en geen gegevens vereist die al 
beschikbaar zijn gesteld door die 
autoriteit.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 ter) De Europese Rekenkamer 
heeft bij meerdere gelegenheden 
onderstreept dat complexe regels vaak 
gevoelig zijn voor fouten en fraude. Het is 
daarom van belang om te beseffen dat de 
gelijktijdige opstelling van plannen voor 



PE655.861v03-00 22/82 AD\1217364NL.docx

NL

herstel en veerkracht, operationele 
programma’s en nationale 
hervormingsprogramma’s een uitdaging 
kan vormen voor de lidstaten. Daarom 
moet de Commissie zo eenvoudig 
mogelijke procedures introduceren, zowel 
voor de plannen voor herstel en 
veerkracht als voor de betalingsverzoeken.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 quater) Om te beoordelen of de 
beginselen van goed financieel beheer 
worden toegepast, moet de Commissie IT-
systemen ontwikkelen of bestaande IT-
systemen aanpassen om een digitaal 
prestatieverslagleggingssysteem te 
creëren. Dit digitale systeem moet worden 
gebruikt door de autoriteiten van de Unie 
en van de lidstaten die betrokken zijn bij 
uitvoering van de faciliteit om de 
prestaties te monitoren en, via een digitale 
analyse, onregelmatigheden en fraude te 
voorkomen en/of op te sporen. Het 
digitale prestatieverslagleggingssysteem 
moet derhalve informatie bevatten over 
wie de eindontvangers zijn van steun in 
het kader van de faciliteit aan 
economische operatoren.

Motivering

Het prestatieverslagleggingssysteem, dat door de Commissie wordt voorgesteld in artikel 23, 
lid 2, moet worden gebruikt om alle prestatiegegevens te centraliseren, inclusief de gegevens 
die kunnen worden gebruikt om onregelmatigheden en fraude op te sporen en/of te 
voorkomen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Met het oog op de transparantie 
moeten de door de Commissie aangenomen 
plannen voor herstel en veerkracht worden 
meegedeeld aan het Europees Parlement en 
de Raad en moet de Commissie passende 
communicatieactiviteiten ondernemen.

(34) Met het oog op de transparantie 
moeten de door de Commissie aangenomen 
plannen voor herstel en veerkracht en de 
door de lidstaten ingediende verslagen 
onverwijld worden meegedeeld aan het 
Europees Parlement en de Raad en 
tegelijkertijd moet de Commissie passende 
communicatieactiviteiten ondernemen. De 
Commissie moet de zichtbaarheid van de 
uitgaven in het kader van de faciliteit 
waarborgen door aan te geven dat bij de 
gesteunde projecten duidelijk moet 
worden vermeld dat het gaat om het “EU-
initiatief voor herstel”.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat de communicatieactiviteiten, in 
het bijzonder met betrekking tot de 
verplichting de in het kader van de 
faciliteit verleende steun zichtbaar te 
maken, adequaat worden verspreid op het 
passende regionale en lokale niveau, via 
verschillende kanalen en op niet-
discriminerende wijze.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Op grond van de alinea’s 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 
beter wetgeven van 13 april 2016 moet de 
door deze verordening ingestelde faciliteit 
voor herstel en veerkracht worden 

(36) Op grond van de alinea’s 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 
beter wetgeven van 13 april 2016 moet de 
door deze verordening ingestelde faciliteit 
voor herstel en veerkracht worden 
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geëvalueerd op basis van informatie die op 
grond van specifieke 
monitoringvoorschriften is verzameld, 
waarbij overregulering en administratieve 
lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, 
worden vermeden. Deze voorschriften 
moeten, als basis voor de evaluatie van de 
effecten van het programma in de praktijk, 
waar nodig meetbare indicatoren omvatten.

geëvalueerd op basis van informatie die op 
grond van specifieke 
monitoringvoorschriften is verzameld, 
waarbij overregulering en buitensporige 
administratieve lasten, in het bijzonder 
voor de lidstaten en hun 
eindbegunstigden, worden vermeden. 
Deze voorschriften moeten, als basis voor 
de evaluatie van de effecten van het 
programma in de praktijk, waar nodig 
relevante, duidelijke en meetbare 
indicatoren omvatten. Daartoe moet 
binnen het Europees Semester een 
speciaal scorebord worden ingevoerd. De 
uitgaven uit hoofde van de faciliteit 
moeten worden onderworpen aan een 
kwijtingsprocedure van het Europees 
Parlement. Daartoe moet een speciaal 
scorebord worden ingevoerd.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het is wenselijk dat de Commissie 
een jaarlijks verslag uitbrengt aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
uitvoering van de in deze verordening 
ingestelde faciliteit. Dit verslag moet 
informatie bevatten over de vooruitgang 
die de lidstaten hebben geboekt in het 
kader van de goedgekeurde plannen voor 
herstel en veerkracht; het moet ook 
informatie bevatten over de hoogte van de 
opbrengsten die in het kader van het 
herstelinstrument voor de Europese Unie in 
het voorgaande jaar aan de faciliteit zijn 
toegewezen, uitgesplitst naar 
begrotingsonderdeel, en de bijdrage van de 
via het herstelinstrument voor de Europese 
Unie gegenereerde middelen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
faciliteit.

(37) Het is wenselijk dat de Commissie 
halfjaarlijkse verslagen uitbrengt aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
uitvoering van de in deze verordening 
ingestelde faciliteit, als onderdeel van de 
jaarlijkse geïntegreerde financiële 
verslaglegging en verantwoording en in 
het kader van de kwijtingsprocedure van 
het Europees Parlement overeenkomstig 
het Financieel Reglement als onderdeel 
van het kwijtingsverslag van de 
Commissie in een afzonderlijk hoofdstuk. 
Met het oog op goed financieel beheer en 
de coördinatie met de kwijtingsprocedure 
moet het tweede halfjaarlijkse verslag 
uiterlijk worden ingediend in november 
van het jaar n+1. Dit verslag moet 
informatie bevatten over de vooruitgang 
die de lidstaten hebben geboekt in het 
kader van de goedgekeurde plannen voor 
herstel en veerkracht; het moet ook 
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informatie bevatten over de hoogte van de 
opbrengsten die in het kader van het 
herstelinstrument voor de Europese Unie in 
het voorgaande jaar aan de faciliteit zijn 
toegewezen, uitgesplitst naar 
begrotingsonderdeel, de bijdrage van de 
via het herstelinstrument voor de Europese 
Unie gegenereerde middelen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
faciliteit, de volledige lijst van 
eindbegunstigden van de faciliteit met 
volledige inachtneming van de algemene 
verordening gegevensbescherming en het 
doel van elke geheel of gedeeltelijk door 
de faciliteit gefinancierde activiteit.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De verwezenlijking van de 
doelstellingen van de met deze 
verordening ingestelde faciliteit de 
efficiëntie van het gebruik van de middelen 
en de toegevoegde waarde ervan 
onafhankelijk worden geëvalueerd. De 
evaluatie gaat in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel tot wijziging 
van deze verordening. In een 
onafhankelijke ex-postevaluatie moet het 
langetermijneffect van het programma 
worden onderzocht.

(38) De correctheid van het 
administratieve en financiële beheer van 
de faciliteit, de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan zoals bepaald bij deze 
verordening, de efficiëntie van het gebruik 
van de middelen en de toegevoegde waarde 
ervan moeten onafhankelijk worden 
geëvalueerd. De evaluatie gaat in 
voorkomend geval vergezeld van een 
voorstel tot wijziging van deze verordening 
of tot wijziging van de nationale 
procedures. In een onafhankelijke ex-
postevaluatie moet het langetermijneffect 
van het programma worden onderzocht.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De door de lidstaten uit te voeren 
plannen voor herstel en veerkracht en de 

(39) De door de lidstaten uit te voeren 
plannen voor herstel en veerkracht en de 
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daaraan toegewezen financiële bijdrage 
moeten door de Commissie bij 
uitvoeringshandeling worden vastgesteld. 
Om eenvormige voorwaarden voor de 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. De uitvoeringsbevoegdheden 
met betrekking tot de vaststelling van de 
plannen voor herstel en veerkracht en de 
betaling van de financiële steun bij 
vervulling van de relevante mijlpalen en 
streefdoelen moet door de Commissie 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad, volgens 
de onderzoeksprocedure daarvan13. Na de 
vaststelling van een uitvoeringshandeling 
moet het voor de betrokken lidstaat en de 
Commissie mogelijk zijn om met 
betrekking tot bepaalde operationele 
regelingen van technische aard 
overeenstemming te bereiken over de 
aspecten van de uitvoering met betrekking 
tot de termijnen, de indicatoren voor de 
mijlpalen en streefdoelen, en de toegang tot 
de onderliggende gegevens. Om de 
voortdurende relevantie van de 
operationele regelingen met betrekking tot 
de heersende omstandigheden tijdens de 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht mogelijk te maken, moet het 
mogelijk zijn dat de onderdelen van 
dergelijke technische regelingen met 
wederzijdse instemming kunnen worden 
gewijzigd. De horizontale regels die door 
het Europees Parlement en de Raad zijn 
vastgesteld op basis van artikel 322 VWEU 
op deze verordening van toepassing. Deze 
regels zijn neergelegd in het Financieel 
Reglement en bepalen met name de 
procedure om het budget vast te stellen en 
uit te voeren door middel van subsidies, 
aanbestedingen, prijzen en indirecte 
uitvoering, en voorzien in controles van de 
verantwoordelijkheid van financiële 
actoren. De op grond van 
artikel 322 VWEU vastgestelde regels 
hebben eveneens betrekking op de 

daaraan toegewezen financiële bijdrage 
moeten bij gedelegeerde handeling 
worden vastgesteld. De bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) met betrekking 
tot de vaststelling van de plannen voor 
herstel en veerkracht en de betaling van de 
financiële steun bij vervulling van de 
duidelijke relevante mijlpalen en 
streefdoelen moet aan de Commissie 
worden overgedragen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat deze 
raadplegingen in overeenstemming met de 
beginselen die zijn vastgelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven geschieden. Met 
name om te zorgen voor een 
gelijkwaardige deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van 
de lidstaten, en hebben hun deskundigen 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen. Na de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling moet het voor de 
betrokken lidstaat en de Commissie 
mogelijk zijn om met betrekking tot 
bepaalde operationele regelingen van 
technische aard overeenstemming te 
bereiken over de aspecten van de 
uitvoering met betrekking tot de termijnen, 
de indicatoren voor de mijlpalen en 
streefdoelen, en de toegang tot de 
onderliggende gegevens. Om de 
voortdurende relevantie van de 
operationele regelingen met betrekking tot 
de heersende omstandigheden tijdens de 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht mogelijk te maken, moet het 
mogelijk zijn dat de onderdelen van 
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bescherming van de begroting van de Unie 
bij algemene tekortkomingen in de 
lidstaten op het gebied van de rechtsstaat, 
aangezien de rechtsstaat een essentiële 
voorwaarde is voor deugdelijk financieel 
beheer en een doeltreffende EU-
financiering.

dergelijke technische regelingen met 
wederzijdse instemming kunnen worden 
gewijzigd. De horizontale regels die door 
het Europees Parlement en de Raad zijn 
vastgesteld op basis van artikel 322 VWEU 
op deze verordening van toepassing. Deze 
regels zijn neergelegd in het Financieel 
Reglement en bepalen met name de 
procedure om het budget vast te stellen en 
uit te voeren door middel van subsidies, 
aanbestedingen, prijzen en indirecte 
uitvoering, en voorzien in controles van de 
verantwoordelijkheid van financiële 
actoren. De op grond van 
artikel 322 VWEU vastgestelde regels 
hebben eveneens betrekking op de 
bescherming van de begroting van de Unie 
bij algemene tekortkomingen in de 
lidstaten op het gebied van de rechtsstaat, 
aangezien de rechtsstaat, democratische 
controle, een onafhankelijke rechterlijke 
macht en mediapluralisme en -vrijheid 
essentiële voorwaarden zijn voor 
deugdelijk financieel beheer, een 
doeltreffende EU-financiering en de 
bestrijding van fraude en corruptie.

__________________ __________________
13 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

13 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met amendement 30 van het ontwerpverslag van de 
commissies BUDG en ECON inzake de RRF.

Amendement 40

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

(39 bis) De financiële belangen van 
de Unie moeten worden beschermd 
overeenkomstig de in de verdragen 
verankerde algemene beginselen, meer 
bepaald de waarden in artikel 2 VEU. 
Eerbiediging van de rechtsstaat is een 
voorwaarde om steun te ontvangen in het 
kader van de faciliteit en aan de 
Commissie moet de bevoegdheid worden 
verleend om over te gaan tot opschorting 
van de vastleggings- of betalingskredieten 
voor lidstaten uit hoofde van de faciliteit 
in geval van algemene tekortkomingen 
met betrekking tot de rechtsstaat, indien 
de beginselen van goed financieel beheer 
of de bescherming van de belangen van de 
Unie in het geding zijn of dreigen te 
raken; de procedure om de financiering 
uit hoofde van de faciliteit op te schorten 
moet alleen worden stopgezet indien een 
gekwalificeerde meerderheid van de Raad 
of een meerderheid van het Parlement 
verzet aantekent, zoals bepaald in 
[Voorstel voor een verordening inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, 
COM(2018)0324) (2018/0136 (COD)]. 
Indien er in een lidstaat fundamentele 
tekortkomingen blijven bestaan ten 
aanzien van de regeling inzake de 
eerbiediging van de rechtsstaat zoals 
neergelegd in [Voorstel voor een 
verordening inzake de bescherming van 
de begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, 
COM(2018)0324) (2018/0136 (COD)], 
komt deze lidstaat niet in aanmerking 
voor financiële steun in het kader van de 
faciliteit.

Amendement 41
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Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad14, Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/95 van de Raad15, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad16 
en Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad17 moeten de financiële belangen van 
de Unie worden beschermd door 
evenredige maatregelen, daaronder 
begrepen voorkoming, opsporing, correctie 
en onderzoek van onregelmatigheden en 
fraude, terugvordering van verloren 
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist 
bestede financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
administratieve onderzoeken, daaronder 
begrepen controles en verificaties ter 
plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er 
sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1939 kan het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM) overgaan tot 
onderzoek en vervolging van fraude en 
andere strafbare feiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad18. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig het 
Financieel Reglement ten volle meewerken 
aan de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie, de nodige rechten 
en toegang verlenen aan de Commissie, 
OLAF, het EOM en de Europese 

(40) Met het oog op externe controle en 
kwijting moeten de voorwaarden voor de 
Europese Rekenkamer, het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding en het 
Europees Openbaar Ministerie bij de 
uitoefening van hun bevoegdheden in 
verband met de faciliteit alsook de 
toepasselijke kwijtingsprocedure worden 
vastgesteld overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) nr. 
2018/1046 van het Europees Parlement en 
de Raad13 bis, Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad14, Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/95 van de Raad15, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad16 
en Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad17, en moeten de financiële belangen 
van de Unie worden beschermd door 
evenredige maatregelen, daaronder 
begrepen voorkoming, opsporing, melding, 
correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, 
terugvordering van verloren gegane, 
onverschuldigd betaalde of onjuist bestede 
financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
administratieve onderzoeken, daaronder 
begrepen controles en verificaties ter 
plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er 
sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1939 kan het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM) overgaan tot 
onderzoek en vervolging van fraude en 
andere strafbare feiten waardoor de 
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Rekenkamer, alsmede ervoor zorgen dat 
derden die betrokken zijn bij de uitvoering 
van middelen van de Unie aan de 
Commissie, OLAF, het EOM en de 
Europese Rekenkamer gelijkwaardige 
rechten verlenen.

financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad18. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig het 
Financieel Reglement vermoedens van 
onregelmatigheden of fraude melden en 
ten volle meewerken aan de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie, de 
nodige rechten en toegang verlenen aan de 
Commissie, OLAF, het EOM en de 
Europese Rekenkamer, alsmede ervoor 
zorgen dat derden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van middelen van de Unie aan 
de Commissie, OLAF, het EOM en de 
Europese Rekenkamer gelijkwaardige 
rechten verlenen. Om onregelmatigheden 
en fraude op te sporen en te melden moet 
de Commissie IT-systemen ontwikkelen 
en/of bestaande IT-systemen aanpassen 
om een digitaal 
prestatieverslagleggingssysteem te creëren 
dat gebruikt moet worden door de 
nationale en Europese autoriteiten die 
betrokken zijn bij de uitvoering van de 
steun en het onderzoeken van vermoedens 
van onregelmatigheden, fraude of 
corruptie in het kader van de faciliteit. De 
Europese onderzoeksinstanties hebben 
volledige en rechtstreekse toegang tot het 
digitale prestatieverslagleggingssysteem.

__________________ __________________
13 bis Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie (PB L 
193 van 30.7.2018, blz. 1/222).

14 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (Euratom) 

14 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (Euratom) 
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nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

15 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

15 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

16 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

16 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

17 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
(“EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

17 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
(“EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

18 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

18 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt een faciliteit 
voor herstel en veerkracht (“de faciliteit”) 
ingesteld.

Bij deze verordening wordt een faciliteit 
voor herstel en veerkracht (“de faciliteit”) 
ingesteld als tijdelijk instrument om de 
negatieve effecten en gevolgen van de 
COVID-19-pandemie in de Unie te 
bestrijden.

Amendement 43
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. “Europese toegevoegde waarde” in 
de zin van deze verordening: de waarde 
die wordt gegenereerd met acties van de 
Unie en die een aanvulling vormt op de 
waarde (die kan voortkomen uit 
verschillende factoren, zoals betere 
coördinatie, rechtszekerheid, grotere 
doeltreffendheid of complementariteiten) 
die anders alleen door de lidstaten zou 
zijn gegenereerd;
“nationaal plan voor herstel en 
veerkracht” (hierna “nationaal plan”): 
het vierjarenplan met individuele 
hervormings- en investeringsmaatregelen 
dat door elke lidstaat moet worden 
opgesteld en ingediend om financiële 
steun uit hoofde van de faciliteit te 
kunnen toewijzen aan de lidstaten;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. “additionaliteit” in de zin van deze 
verordening: de naleving van de 
additionaliteitsvereiste als bedoeld in 
artikel 209, lid 2, onder b) van het 
Financieel Reglement en in voorkomend 
geval de maximalisering van de 
particuliere investeringen in 
overeenstemming met artikel 209, lid 2, 
onder d) van het Financieel Reglement.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toepassingsgebied van de bij deze 
verordening ingestelde faciliteit voor 
herstel en veerkracht bestrijkt 
beleidsgebieden die samenhangen met de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, de groene en de digitale transitie, 
gezondheid, concurrentievermogen, 
veerkracht, productiviteit, opleiding en 
vaardigheden, onderzoek en innovatie, 
slimme, duurzame en inclusieve groei, 
banen en investeringen, alsmede de 
stabiliteit van de financiële stelsels.

Het toepassingsgebied van de bij deze 
verordening ingestelde faciliteit voor 
herstel en veerkracht bestrijkt 
beleidsgebieden met een duidelijke 
Europese toegevoegde waarde die 
samenhangen met de interne markt, de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, de groene en de digitale transitie, 
gezondheid, concurrentievermogen, 
veerkracht, productiviteit, opleiding en 
vaardigheden, onderzoek en innovatie, 
slimme, duurzame en inclusieve groei, 
banen en investeringen, het dichten van de 
infrastructuurkloof alsmede de stabiliteit 
van de financiële stelsels.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toepassingsgebied van de bij deze 
verordening opgerichte faciliteit voor 
herstel en veerkracht moet zorgen voor 
een geïntegreerde aanpak voor een 
doeltreffend en uniform herstel van de 
Unie en omvat de volgende Europese 
prioritaire beleidsterreinen:
- groene transitie, in het kader van de 
Green Deal, de bijgewerkte 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030 en de EU-doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050, met 
inachtneming van het beginsel “geen 
schade berokkenen”;
- digitale transformatie, in het kader van 
de Digitale Agenda;
- economische cohesie, productiviteit en 
concurrentievermogen, rekening houdend 
met de doelstellingen van de industriële 
strategie en de kmo-strategieën;
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- sociale cohesie, in het kader van de 
Europese pijler van sociale rechten;
- institutionele veerkracht, met het oog op 
een vergroting van de capaciteit om op 
crises te reageren;
- beleidsmaatregelen voor de volgende 
generatie in het kader van de 
vaardighedenagenda voor Europa, de 
jongerengarantie en de kindergarantie.
Overeenkomstig het beginsel “geen 
schade berokkenen” mag de faciliteit niet 
voorzien in financiële steun voor in 
bijlage V, punt B, bij het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van het 
InvestEU-programma vermelde 
uitgesloten activiteiten.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht is de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie te bevorderen door de 
veerkracht en het aanpassingsvermogen 
van de lidstaten te verbeteren, de sociale en 
economische gevolgen van de crisis te 
verzachten en de groene en de digitale 
transitie te ondersteunen, en aldus ertoe bij 
te dragen het groeipotentieel van de 
economieën van de Unie te herstellen, het 
scheppen van banen in de nasleep van de 
COVID-19-crisis te stimuleren en 
duurzame groei te bevorderen.

1. De algemene doelstelling van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht is de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie te bevorderen door zich te 
richten op de prioritaire Europese 
beleidsterreinen en aldus te proberen de 
veerkracht, het aanpassingsvermogen en 
de crisisparaatheid van alle lidstaten te 
verbeteren, de sociale, gendergerelateerde 
en economische gevolgen van de crisis te 
verzachten en daarbij sociale 
ongelijkheden aan te pakken, en de 
groene transformatie op weg naar de 
klimaat- en milieudoelstellingen van de 
EU, met inbegrip van de Europese en 
nationale klimaatdoelen voor 2030, alsook 
de open digitale transitie te ondersteunen, 
en aldus bij te dragen aan de opwaartse 
economische en sociale convergentie en 
aan het duurzamegroeipotentieel van de 
economieën van de Unie, het scheppen van 
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banen in de nasleep van de COVID-19-
crisis te stimuleren, te zorgen voor de 
transformatie naar een zorgeconomie, de 
niveaus van overheidsinvesteringen te 
beschermen, duurzame groei te bevorderen 
en Europese meerwaarde te genereren, 
zodat niemand tussen wal en schip zal 
vallen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op die algemene 
doelstelling is de specifieke doelstelling 
van de faciliteit voor herstel en veerkracht 
de lidstaten financiële steun te verstrekken 
ter verwezenlijking van de in hun plannen 
voor herstel en veerkracht vastgelegde 
mijlpalen en streefdoelen van de 
hervormingen en investeringen. Deze 
specifieke doelstelling zal worden 
nagestreefd in nauwe samenwerking met 
de betrokken lidstaten.

2. Met het oog op die algemene 
doelstelling is de specifieke doelstelling 
van de faciliteit voor herstel en veerkracht 
de lidstaten financiële steun te verstrekken 
ter verwezenlijking van de in hun plannen 
voor herstel en veerkracht vastgelegde 
duidelijke mijlpalen en streefdoelen van de 
groeibevorderende hervormingen en 
duurzame investeringen. Deze specifieke 
doelstelling zal worden nagestreefd in 
nauwe samenwerking met de betrokken 
lidstaten.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De projecten zorgen voor 
Europese meerwaarde en er wordt 
prioriteit gegeven aan 
grensoverschrijdende projecten dan wel 
aan die projecten die als gevolg van 
overloopeffecten Europese meerwaarde 
genereren in meer dan één lidstaat of 
regio.
Hervormingen en investeringen die na 15 
maart 2020 door de lidstaten in gang zijn 
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gezet (maatregelen in verband met de 
COVID-19-crisis), komen in aanmerking 
voor financiering uit de faciliteit voor 
herstel en veerkracht.
De faciliteit is niet in strijd met de 
strategische en economische belangen 
van de Unie. Met het oog hierop wordt 
geen steun verleend aan projecten die deel 
uitmaken van de strategische 
investeringsplannen van derde landen.
De faciliteit vormt geen vervanging van de 
reguliere nationale begrotingsuitgaven.
De faciliteit financiert geen projecten die 
schadelijk zijn voor de interne markt of 
die kunnen bijdragen tot de versnippering 
van die markt.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Naleving van de Europese waarden en 

bevordering van non-discriminatie
1. De door de faciliteit ondersteunde 
activiteiten moeten in overeenstemming 
zijn met de waarden van de Europese 
Unie als bedoeld in artikel 2 VEU.
2. De lidstaten en de Commissie 
nemen passende stappen en maatregelen 
om discriminatie op grond van geslacht, 
ras of etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid te voorkomen bij de 
voorbereiding en uitvoering van de 
programma’s voor herstel en veerkracht 
van de lidstaten.
3. De Commissie neemt maatregelen 
om achteraf te controleren dat er geen 
financiering in het kader van de faciliteit 
is verstrekt aan projecten, organisaties en 
entiteiten waarvan het doel onverenigbaar 
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is met de waarden van de Unie, met 
inbegrip van inbreuken op het non-
discriminatiebeginsel.
4. Overeenkomstig artikel 101, lid 8, 
van het Financieel Reglement, is de 
Commissie bevoegd om in voorkomend 
geval financiële correcties te verrichten 
door een deel van de bijdrage van de Unie 
aan het plan voor herstel en veerkracht 
van een lidstaat te annuleren en door de 
reeds verstrekte middelen terug te 
vorderen van de lidstaat om uitgaven die 
in strijd zijn met de waarden als bedoeld 
in het toepasselijke Unierecht, uit te 
sluiten van Uniefinanciering.

Motivering

Dit is een aanvullend amendement dat evenwel afwijkt van de amendementen waarin de 
faciliteit voor herstel en veerkracht wordt gekoppeld aan het rechtsstaatmechanisme. Het is 
een absolute voorwaarde dat bij elk door de faciliteit gefinancierd project de EU-waarden 
worden geëerbiedigd, ook in de lidstaten waar de rechtsstaatmechanismen over het algemeen 
geen tekortkomingen vertonen. Daarom moeten achteraf controles worden verricht op een 
gedetailleerder niveau dan de controles waar het rechtsstaatmechanisme in voorziet.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
bedragen kunnen ook uitgaven dekken in 
verband met voorbereidende, monitoring-, 
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die 
nodig zijn voor het beheer van elk 
instrument en de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan, met name voor 
studies, vergaderingen van deskundigen, 
informatie- en communicatiemaatregelen, 
waaronder institutionele communicatie 
over de politieke prioriteiten van de Unie, 
voor zover zij verband houden met de 
doelstellingen van deze verordening, 
uitgaven in verband met IT-netwerken voor 
informatieverwerking en -uitwisseling, 

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
bedragen kunnen ook uitgaven dekken in 
verband met voorbereidende, monitoring-, 
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die 
nodig zijn voor het beheer van elk 
instrument en de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan, met name voor 
studies, vergaderingen van deskundigen, 
informatie- en communicatiemaatregelen, 
waaronder institutionele communicatie 
over de politieke prioriteiten van de Unie, 
voor zover zij verband houden met de 
doelstellingen van deze verordening, 
uitgaven in verband met IT-netwerken voor 
informatieverwerking en -uitwisseling, 
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institutionele informatietechnologie-
instrumenten alsmede alle overige uitgaven 
voor technische en administratieve bijstand 
die de Commissie doet voor het beheer van 
elk instrument. De uitgaven kunnen ook de 
kosten van andere ondersteunende 
activiteiten zoals kwaliteitscontrole en 
monitoring van projecten ter plaatse 
alsmede de kosten van collegiale 
advisering en van deskundigen voor de 
evaluatie en de uitvoering van 
hervormingen en investeringen omvatten.

institutionele informatietechnologie-
instrumenten alsmede alle overige uitgaven 
voor technische en administratieve bijstand 
die de Commissie doet voor het beheer van 
elk instrument. De uitgaven kunnen ook de 
kosten van andere ondersteunende 
activiteiten zoals kwaliteitscontrole en 
monitoring van projecten ter plaatse 
alsmede de kosten van collegiale 
advisering en van deskundigen voor de 
evaluatie en de uitvoering van 
groeibevorderende hervormingen en 
duurzame investeringen omvatten.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Projecten van gemeenschappelijk 

Europees belang
Het in artikel 5, lid 1, onder b bis), 
genoemde bedrag wordt gebruikt voor de 
financiering van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang met 
een Europese dekking en een grote 
bijdrage aan de groene en digitale 
transitie en aan het economische herstel 
in de nasleep van de COVID-19-crisis. 
Projecten van gemeenschappelijk 
Europees belang worden door de 
Commissie geïntroduceerd door middel 
van gedelegeerde handelingen waarin de 
deelnemende lidstaten, de bedragen, 
mijlpalen en streefdoelen en de 
projecten/soorten projecten met prioriteit 
worden vermeld. Projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang 
hebben betrekking op:
- duurzaam toerisme;
- luchtvaartindustrie;
- bevaarbaarheid van de binnenwateren;
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- ERTMS’en op Europese 
vervoerscorridors;
- grensoverschrijdende 
energieverbindingen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aan de lidstaten in gedeeld beheer 
toegewezen middelen kunnen op hun 
verzoek naar de faciliteit worden 
overgeschreven. De Commissie wendt die 
middelen op directe wijze aan in 
overeenstemming met artikel 62, lid 1, 
onder a), van het Financieel Reglement. 
Die middelen worden gebruikt ten voordele 
van de betrokken lidstaat.

De aan de lidstaten in gedeeld beheer 
toegewezen middelen kunnen op hun 
verzoek naar de faciliteit worden 
overgeschreven. De Commissie wendt die 
middelen op directe wijze aan in 
overeenstemming met artikel 62, lid 1, 
onder a), van het Financieel Reglement. 
Die middelen worden gebruikt ten voordele 
van de betrokken lidstaat en er gelden 
dezelfde eisen met betrekking tot goed 
financieel beheer voor als voor de 
oorspronkelijke middelen.

Motivering

Ongebruikte middelen in gedeeld beheer kunnen naar de faciliteit worden gesluisd. Zoals het 
voorstel voor de faciliteit nu luidt, zouden de uitvoeringsvereisten gunstiger zijn voor de 
faciliteit dan voor de oorspronkelijke middelen, wat een contraproductief effect zou kunnen 
hebben voor de middelen in gedeeld beheer.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het uitstaande, ongebruikte bedrag uit 
hoofde van de faciliteit wordt 
overgedragen naar een begrotingsreserve 
die kan worden gebruikt om 
Unieprogramma’s onder direct beheer te 
versterken op het gebied van onderzoek en 
innovatie (Horizon Europa), onderwijs 



PE655.861v03-00 40/82 AD\1217364NL.docx

NL

(Erasmus+), infrastructuur (Connecting 
Europe Facility), digitalisering (Digitaal 
Europa) en grensbeheer (Fonds voor 
geïntegreerd grensbeheer). De 
begrotingsreserve wordt pas geheel of 
gedeeltelijk vrijgegeven nadat de 
Commissie heeft geconcludeerd dat de 
doelstellingen van de in alinea 1 
genoemde programma’s, zoals uiteengezet 
in de respectieve wetgeving, niet kunnen 
worden gehaald zonder extra 
financiering. De begrotingsreserve en de 
daaropvolgende overboekingen moeten 
voldoen aan de regels van het Financieel 
Reglement en zijn onderworpen aan 
goedkeuring door het Parlement en de 
Raad. Het bedrag dat op 31 december 
2027 in de begrotingsreserve resteert, 
wordt geheel gebruikt voor de 
terugbetaling van de middelen die de 
Commissie heeft opgenomen voor de 
financiering van de faciliteit.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Gebruik van de faciliteit via of 
gecombineerd met InvestEU

1. In overeenstemming met de 
vereisten uit hoofde van dit artikel, 
kunnen lidstaten in de plannen voor 
herstel en veerkracht op vrijwillige basis 
het bedrag toewijzen dat via InvestEU zal 
worden verstrekt. Het bedrag dat via 
InvestEU wordt verstrekt, kan worden 
gebruikt om de solvabiliteit te 
ondersteunen van bedrijven die in de 
betrokken lidstaat zijn gevestigd. Het plan 
voor herstel en veerkracht vermeldt de 
motivering voor het gebruik van de 
begrotingsgaranties van InvestEU. Bij de 
in de eerste alinea bedoelde toewijzingen 
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kunnen de lidstaten een deel van de in 
artikel 5, lid 2, vermelde middelen 
toewijzen aan InvestEU voor de 
overeenkomstige InvestEU-bijstand voor 
activiteiten die zijn vermeld in de 
bijdrageovereenkomst als bedoeld in 
artikel [9] van de [InvestEU-
Verordening].
2. De verzoeken tot wijziging van een 
plan voor herstel en veerkracht als 
bedoeld in artikel 18 mogen alleen 
betrekking hebben op middelen voor 
toekomstige jaren.
3. Het in lid 1, eerste alinea, bedoelde 
bedrag wordt gebruikt voor de voorziening 
van het deel van de EU-garantie in het 
compartiment van de lidstaat.
4. Indien uiterlijk [op 31 december 
2021] geen bijdrageovereenkomst, als 
vermeld in artikel [9] van de [InvestEU-
verordening] is gesloten voor een in lid 1 
bedoeld bedrag, dient de lidstaat 
overeenkomstig artikel 18 een verzoek tot 
wijziging van het plan voor herstel en 
veerkracht in, teneinde gebruik te maken 
van het desbetreffende bedrag. De 
bijdrageovereenkomst voor een in lid 1 
bedoeld bedrag dat is toegewezen in het 
verzoek tot wijziging van een plan voor 
herstel en veerkracht, wordt gelijktijdig 
met de goedkeuring van het besluit tot 
wijziging van het plan gesloten.
5. Als er binnen [negen] maanden na 
de goedkeuring van de 
bijdrageovereenkomst geen 
garantieovereenkomst als omschreven in 
artikel [9] van de [InvestEU-verordening] 
is gesloten, worden de respectieve 
bedragen teruggestort naar de faciliteit en 
dient de lidstaat een overeenkomstig 
verzoek tot wijziging van het plan voor 
herstel en veerkracht in.
6. Indien een garantieovereenkomst, 
als omschreven in artikel [9] van de 
[InvestEU-verordening], niet volledig ten 
uitvoer is gelegd binnen [vier jaar] na de 
ondertekening van de 
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garantieovereenkomst, kan de lidstaat 
verzoeken dat bedragen die in de 
garantieovereenkomst zijn vastgelegd 
maar die geen onderliggende leningen of 
andere risicodragende instrumenten 
dekken, worden behandeld 
overeenkomstig punt 5.7. De middelen die 
worden gegenereerd door of toe te 
rekenen zijn aan de bedragen die worden 
bijgedragen aan InvestEU en worden 
verstrekt door middel van 
begrotingsgaranties, worden ter 
beschikking gesteld aan de lidstaat en 
gebruikt voor terugbetaalbare vormen van 
steun overeenkomstig het plan voor 
herstel en veerkracht.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering van de faciliteit, als 
onderdeel van Next Generation EU, moet 
vergezeld gaan van een duidelijk en 
geloofwaardig terugbetalingsplan, zonder 
het MFK aan te spreken.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op een duurzame 
financiering van de faciliteit moeten de 
Commissie en de Raad een duidelijk en 
bindend tijdpad vaststellen voor de 
introductie, in de loop van het volgende 
meerjarig financieel kader, van een reeks 
nieuwe eigen middelen in de 
Uniebegroting. Het bedrag van de nieuwe 
eigen middelen moet toereikend zijn om 
ten minste de hoofdsom- en de 
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rentekosten te dekken van de lening van 
middelen in het kader van Next 
Generation EU.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient doeltreffende en 
evenredige fraudepreventiemaatregelen te 
nemen op basis van de vastgestelde 
risico’s.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Efficiënte en effectieve controles en audit
1. De Commissie, OLAF, EPPO en 
de Rekenkamer krijgen uitdrukkelijk 
toestemming om hun rechten als bepaald 
in artikel 129, lid 1, van het Financieel 
Reglement uit te oefenen.
2. Het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) kan, 
overeenkomstig de bepalingen en 
procedures van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad en Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad, 
administratieve onderzoeken, daaronder 
begrepen controles en verificaties ter 
plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er 
sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten in verband met 
steun in het kader van deze faciliteit, 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie zijn geschaad.



PE655.861v03-00 44/82 AD\1217364NL.docx

NL

3. De Commissie dient doeltreffende 
en evenredige 
fraudepreventiemaatregelen te nemen op 
basis van de vastgestelde risico’s. De 
Commissie ontwikkelt hiertoe IT-systemen 
of past bestaande IT-systemen aan om een 
digitaal prestatieverslagleggingssysteem te 
creëren met behulp waarvan 
onregelmatigheden of fraude kunnen 
worden gemonitord, opgespoord en 
gemeld.
4. De autoriteiten van de lidstaten die 
betrokken zijn bij de uitvoering van de 
steun in het kader van de faciliteit houden 
bij welke economische actoren steun 
ontvangen en wie hun uiteindelijke 
begunstigden zijn, wanneer deze 
begunstigden natuurlijke personen zijn, 
die betrokken zijn bij de uitvoering van de 
middelen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun in het kader van de faciliteit voor 
herstel en veerkracht vormt een aanvulling 
op de in het kader van andere fondsen en 
programma’s van de Unie verstrekte steun. 
Voor hervormings- en 
investeringsprojecten kan steun uit andere 
programma’s en instrumenten van de Unie 
worden ontvangen, voor zover deze steun 
niet dezelfde kosten dekt.

De steun in het kader van de faciliteit voor 
herstel en veerkracht vormt een aanvulling 
op de in het kader van andere fondsen en 
programma’s van de Unie verstrekte steun. 
Voor hervormings- en 
investeringsprojecten kan steun uit andere 
programma’s en instrumenten van de Unie 
worden ontvangen, voor zover deze steun 
niet dezelfde kosten dekt. Om dubbele 
financiering te voorkomen en op te 
sporen, gebruikt de lidstaat het digitaal 
prestatieverslagleggingssysteem om 
uitgaven in het kader van de faciliteit te 
registreren.

Motivering

De lidstaten moeten bijhouden welke uitgaven er in het kader van de faciliteit worden gedaan 
om dubbele financiering (in het kader van de faciliteit en mogelijk ook in het kader van 
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andere EU-fondsen) te voorkomen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij significante niet-naleving in 
verband met een van de in artikel 15, lid 7, 
van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake [...] 
[GB-verordening] bedoelde gevallen stelt 
de Raad, op voorstel van de Commissie, 
bij wege van uitvoeringshandeling een 
besluit vast tot opschorting van de termijn 
voor de vaststelling van de in artikel 17, 
leden 1 en 2, bedoelde besluiten of tot 
opschorting van de betalingen in het kader 
van de faciliteit voor herstel en veerkracht.

1. Bij significante niet-naleving in 
verband met een van de in artikel 15, lid 7, 
van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake [...] 
[GB-verordening] bedoelde gevallen stelt 
de Commissie, bij wege van gedelegeerde 
handeling een besluit vast tot opschorting 
van de termijn voor de vaststelling van de 
in artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde 
besluiten of tot opschorting van de 
betalingen in het kader van de faciliteit 
voor herstel en veerkracht.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Maatregelen om de faciliteit in te zetten 

ter bescherming van de Uniebegroting in 
geval van fundamentele tekortkomingen 

op het gebied van de rechtsstaat
1. In geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in een lidstaat die de 
beginselen van goed financieel beheer of 
de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie aantasten, zoals 
bedoeld in artikel 3 van Verordening 
[.../...] inzake de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, 
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stelt de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling een besluit vast:
a) de termijn voor de vaststelling van 
de in artikel 17, leden 1 en 2, van deze 
verordening bedoelde besluiten wordt 
opgeschort, hetgeen van toepassing is met 
ingang van de dag volgende op de 
vaststelling van het in de eerste alinea 
bedoelde besluit; of
b) de betalingen uit hoofde van de 
faciliteit worden opgeschort, hetgeen van 
toepassing is op betalingsaanvragen die 
na de datum van het besluit tot 
opschorting worden ingediend en in 
overeenstemming is met artikel 4, lid 3, 
van Verordening [.../...] inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten.
2. Wanneer een opschorting 
gevolgen heeft voor de eindontvangers en 
-begunstigden, neemt de Commissie de 
nodige maatregelen om de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van 
de middelen over te nemen. Aan 
eindontvangers en -begunstigden worden 
ook de nodige informatie, richtsnoeren en 
gebruiksvriendelijke instrumenten 
verstrekt, waaronder een website of een 
internetportaal, om van de middelen 
gebruik te kunnen blijven maken.
3. In geval van een positieve 
beoordeling door de Commissie 
overeenkomstig artikel 6 van Verordening 
[.../...] inzake de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten 
stelt de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling een besluit vast tot 
opheffing van de in het vorige lid 
bedoelde opschorting van de termijn of 
van de betalingen.
De desbetreffende procedures of 
betalingen worden hervat op de dag 
volgende op de opheffing van de 
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opschorting.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Maatregelen ten behoeve van goed 
financieel beheer van de faciliteit

artikel 33, lid 1, artikel 33, lid 2, onder a) 
en b), artikel 33, lid 3, en artikelen 34 en 
36 van Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 zijn van toepassing op de 
tenuitvoerlegging van de middelen in het 
kader van de faciliteit in de lidstaten.

Motivering

Goed financieel beheer wordt genoemd in een overweging maar nergens in een artikel. 
Derhalve stelt de rapporteur voor een nieuw artikel te creëren, vlak na het artikel over goed 
economisch beheer.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Financiële middelen die na de 
opheffing van de faciliteit niet zijn 
toegewezen en die zijn vrijgemaakt, 
vloeien terug naar een fonds in het kader 
van het meerjarig financieel kader.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een lidstaat kan tegelijkertijd met 
de indiening van een plan voor herstel en 
veerkracht als bedoeld in artikel 15 dan wel 
op een ander tijdstip in de periode tot en 
met 31 augustus 2024 een lening 
aanvragen. In laatstbedoeld geval gaat de 
aanvraag vergezeld van een herzien plan, 
met inbegrip van aanvullende mijlpalen en 
streefdoelen.

2. Een lidstaat kan tegelijkertijd met 
de indiening van een plan voor herstel en 
veerkracht als bedoeld in artikel 15 dan wel 
op een ander tijdstip in de periode tot en 
met 31 augustus 2024 een lening 
aanvragen. In laatstbedoeld geval gaat de 
aanvraag vergezeld van een herzien plan, 
met inbegrip van aanvullende en duidelijke 
mijlpalen en streefdoelen.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de redenen voor de steun in de 
vorm van leningen, die moet worden 
gerechtvaardigd door de grotere financiële 
behoeften in verband met aanvullende 
hervormingen en investeringen;

a) de redenen voor de steun in de 
vorm van leningen, die moet worden 
gerechtvaardigd door de grotere financiële 
behoeften in verband met aanvullende 
groeibevorderende hervormingen en 
duurzame investeringen;

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aanvullende hervormingen en 
investeringen in overeenstemming met 
artikel 15;

b) de aanvullende groeibevorderende 
hervormingen en duurzame investeringen 
in overeenstemming met artikel 15;

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het renterisico ten gevolge van 
looptijdtransformatie gedragen door de 
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begunstigde lidstaat.

Motivering

De Rekenkamer heeft gewezen op het renterisico in haar advies inzake het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor 
herstel en veerkracht.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun in de vorm van leningen 
voor het plan van de betrokken lidstaat 
voor herstel en veerkracht mag niet meer 
bedragen dan het verschil tussen de totale 
kosten van het plan voor herstel en 
veerkracht, zoals herzien waar nodig, en 
de maximale financiële bijdrage als 
bedoeld in artikel 10. Het maximale 
leningvolume voor elke lidstaat mag niet 
meer bedragen dan 4,7 % van zijn bruto 
nationaal inkomen.

4. De steun in de vorm van leningen 
voor het plan van de betrokken lidstaat 
voor herstel en veerkracht mag niet meer 
bedragen dan zijn aandeel van het in 
artikel 5, lid 1, onder b) genoemde bedrag, 
berekend volgens de in bijlage I 
vastgestelde methode.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voor de aanvraag voor de lening 
en de hoogte ervan aangevoerde redenen 
redelijk en aannemelijk worden geacht in 
het licht van de aanvullende hervormingen 
en investeringen; en

a) de voor de aanvraag voor de lening 
en de hoogte ervan aangevoerde redenen 
redelijk en aannemelijk worden geacht in 
het licht van de aanvullende 
groeibevorderende hervormingen en 
duurzame investeringen; en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aanvullende hervormingen en 
investeringen voldoen aan de in artikel 16, 
lid 3, vermelde criteria.

b) de aanvullende 
groeibevorderende hervormingen en 
duurzame investeringen voldoen aan de in 
artikel 16, lid 3, vermelde criteria.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de overige elementen die nodig zijn 
voor de uitvoering van de steun in de vorm 
van leningen in verband met de betrokken 
hervormingen en investeringsprojecten 
overeenkomstig het in artikel 17, lid 2, 
bedoelde besluit.

e) de overige elementen die nodig zijn 
voor de uitvoering van de steun in de vorm 
van leningen in verband met de betrokken 
groeibevorderende hervormingen en 
duurzame investeringsprojecten 
overeenkomstig het in artikel 17, lid 2, 
bedoelde besluit.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen nationale 
plannen voor herstel en veerkracht op ter 
verwezenlijking van de in artikel 4 
genoemde doelstellingen. In deze plannen 
wordt de hervormings- en 
investeringsagenda van de betrokken 
lidstaat voor de volgende vier jaar 
vastgelegd. De plannen voor herstel en 
veerkracht die in aanmerking komen voor 
financiering uit hoofde van dit instrument, 
omvatten maatregelen voor de uitvoering 
van hervormingen en projecten voor 
overheidsinvesteringen door middel van 
een samenhangend pakket.

1. De lidstaten stellen nationale 
plannen voor herstel en veerkracht op ter 
verwezenlijking van de in artikel 4 
genoemde doelstellingen. In deze plannen 
wordt de hervormings- en 
investeringsagenda van de betrokken 
lidstaat voor de volgende vier jaar 
vastgelegd. De plannen voor herstel en 
veerkracht die in aanmerking komen voor 
financiering uit hoofde van dit instrument, 
omvatten maatregelen voor de uitvoering 
van groeibevorderende hervormingen en 
duurzame projecten voor 
overheidsinvesteringen door middel van 
een samenhangend pakket.
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Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het doel van de faciliteit voor 
herstel en veerkracht is de Unie te helpen 
de crisis als gevolg van de COVID-19-
pandemie het hoofd te bieden in de vorm 
van een territoriale diversificatie van 
investeringen. Bijgevolg spelen regionale 
autoriteiten, beroepsorganisaties en ngo’s 
een essentiële rol bij het identificeren en 
beoordelen van specifieke 
investeringsbehoeften in het kader van de 
plannen voor herstel en veerkracht. De 
Commissie brengt een gedragscode voor 
partnerschap uit met minimumnormen 
ten aanzien van de betrokkenheid van de 
bevoegde lokale en regionale autoriteiten, 
beroepsorganisaties en relevante 
maatschappelijke organisaties, 
overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn afgestemd op de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die zijn vastgesteld in het 
kader van het Europees Semester, vooral 
die welke van belang zijn voor of 
voortvloeien uit de groene en de digitale 
transitie. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn ook in overeenstemming 
met de informatie die door de lidstaten is 
opgenomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s in het kader van 
het Europees Semester, in hun nationale 
energie- en klimaatplannen en de 

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn afgestemd op de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die zijn vastgesteld in het 
kader van het Europees Semester. Voor 
eurozonelidstaten wordt aandacht besteed 
aan de betreffende, door de Raad 
goedgekeurde aanbevelingen voor de 
eurozone. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn ook in overeenstemming 
met de informatie die door de lidstaten is 
opgenomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s in het kader van 
het Europees Semester, in hun nationale 
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actualiseringen daarvan overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/199921, in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie22 alsmede in de 
partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma’s in het kader van 
de fondsen van de Unie.

energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/199921, in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie22 alsmede in de 
partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma’s in het kader van 
de fondsen van de Unie. De plannen voor 
herstel en veerkracht worden opgesteld 
naar aanleiding van een toereikende 
raadpleging van regionale en lokale 
autoriteiten en andere belanghebbenden, 
met inbegrip van de sociale partners en 
het maatschappelijk middenveld, in 
overeenstemming met de gedragscode 
voor partnerschap.

__________________ __________________
21 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie.

21 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie.

22 […] 22 […]

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie en de lidstaten 
moeten waarborgen dat zowel de plannen 
voor herstel en veerkracht als eventuele in 
het kader van de faciliteit gefinancierde 
toekomstige plannen bijdragen tot de 
eerbiediging en bevordering van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen 
overeenkomstig artikel 8 VWEU. Uit 
evaluaties is gebleken dat het belangrijk is 
dat er rekening wordt gehouden met het 
aspect van de 
gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
dimensies en in alle fasen van de 
voorbereiding en monitoring.
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Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De plannen voor herstel en 
veerkracht dragen bij tot de versterking 
van de interne markt.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat op grond van 
artikel 12 van Verordening (EU) 
nr. 472/2013 is vrijgesteld van de 
monitoring en evaluatie van het Europees 
Semester of is onderworpen aan toezicht 
uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 332/2002 van de Raad, zijn de 
bepalingen van de onderhavige 
verordening op de betrokken lidstaat van 
toepassing wat de uitdagingen en 
prioriteiten betreft die voorwerp van de 
maatregelen in het kader van die 
verordeningen zijn.

3. Wanneer een lidstaat op grond van 
artikel 12 van Verordening (EU) 
nr. 472/2013 is vrijgesteld van de 
monitoring en evaluatie van het Europees 
Semester of is onderworpen aan toezicht 
uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 332/2002 van de Raad, zijn de 
bepalingen van de onderhavige 
verordening op de betrokken lidstaat van 
toepassing wat de uitdagingen en 
prioriteiten betreft die voorwerp van de 
maatregelen in het kader van die 
verordeningen zijn. De plannen voor 
herstel en veerkracht omvatten ook 
doeltreffende maatregelen voor diverse en 
ongedifferentieerde steun aan 
maatschappelijke organisaties zonder 
winstoogmerk, non-profitorganisaties, 
onafhankelijke media en gemeenten, 
regio’s of andere subnationale 
autoriteiten.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een lidstaat waartegen een 
procedure is ingesteld betreffende de 
eerbiediging van de rechtsstaat zal alleen 
financiële steun ontvangen in het kader 
van deze faciliteit wanneer die procedure 
is afgesloten en er corrigerende 
maatregelen zijn getroffen door die 
lidstaat overeenkomstig de regeling inzake 
de eerbiediging van de rechtsstaat zoals 
neergelegd in [Voorstel voor een 
verordening inzake de bescherming van 
de begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, 
COM(2018)0324) (2018/0136 (COD)].
Indien een lidstaat tijdens de uitvoering 
van het plan voor herstel en veerkracht, 
het beginsel van de rechtsstaat ernstig en 
herhaaldelijk schendt, is de Commissie 
bevoegd rechtstreeks in te grijpen in de 
uitbetalingen in het kader van de faciliteit.

Motivering

Eerbiediging van de rechtsstaat, die in een nieuwe overweging is genoemd, moet ook worden 
opgenomen in een artikel, en dit moet een voorwaarde zijn om steun te ontvangen in het kader 
van de faciliteit.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een toelichting over de verwachte 
wijze van aanpak van de relevante 
landspecifieke uitdagingen en prioriteiten 
die zijn vastgesteld in het kader van het 
Europees Semester;

a) een motivering van de wijze 
waarop de relevante landspecifieke 
uitdagingen en prioriteiten die in het kader 
van het Europees Semester, met inbegrip 
van de fiscale aspecten daarvan, of in de 
door de diensten van de Commissie in het 
kader van het Europees Semester 
opgestelde analytische informatie over de 
betrokken lidstaat zijn vastgesteld, en 
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waarop de uitdagingen in verband met 
artikel 6 van Verordening (EU) 
nr. 1176/2011 worden aangepakt; voor de 
landen van de eurozone wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de desbetreffende 
aanbevelingen voor de eurozone zoals die 
door de Raad zijn goedgekeurd;

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de maatregelen die worden geacht 
in overeenstemming te zijn met de 
landspecifieke aanbevelingen, die als 
prioritair worden beschouwd;

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) indien in een lidstaat sprake is van 
onevenwichtigheden of buitensporige 
onevenwichtigheden zoals vastgesteld 
door de Commissie na een diepgaande 
evaluatie, een toelichting over de wijze 
waarop de aanbevelingen uit hoofde van 
artikel 6 van Verordening (EU) 
nr. 1176/2011 moeten worden opgevolgd;

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) een toelichting over de 
wijze waarop de plannen zouden 
bijdragen aan de versterking van de 
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interne markt;

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een toelichting over de wijze 
waarop het plan het groeipotentieel en de 
economische en sociale veerkracht van de 
betrokken lidstaat versterkt en het 
scheppen van banen stimuleert, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis verzacht en tot meer economische, 
sociale en territoriale cohesie en 
convergentie bijdraagt;

b) een toelichting over de wijze 
waarop het plan het groeipotentieel en de 
economische en sociale veerkracht van de 
betrokken lidstaat versterkt en het 
scheppen van banen stimuleert, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis, met name voor kmo’s, verzacht en 
tot meer economische, sociale en 
territoriale cohesie en convergentie 
bijdraagt;

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een toelichting over de samenhang 
van het plan met de desbetreffende 
goedgekeurde documenten of de 
analytische informatie over de betrokken 
lidstaat die door de diensten van de 
Commissie in het kader van het laatste 
Europees Semester is opgesteld;

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen alsmede een indicatief 
tijdschema voor de uitvoering van de 
hervormingen binnen een periode van 

d) de beoogde duidelijke mijlpalen, 
streefdoelen en indicatoren voor het 
meten van die streefdoelen alsmede een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering 
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maximaal vier jaar en van de 
investeringen binnen een periode van 
maximaal zeven jaar;

van de groeibevorderende hervormingen 
binnen de periode tot 31 december 2024 en 
van de investeringen binnen de periode tot 
31 december 2027;

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de beoogde investeringsprojecten 
en de bijbehorende investeringsperiode;

e) de beoogde duurzame 
investeringsprojecten en de bijbehorende 
investeringsperiode;

welke nationale autoriteit en financiële 
tussenpersonen, met uitzondering van de 
nationale stimuleringsbanken, 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de investeringsprojecten;

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) indien van toepassing, informatie 
over bestaande of geplande nationale of 
andere overheidsfinanciering;

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) indien van toepassing, informatie 
over bestaande of geplande financiering 
door de Unie;

g) indien van toepassing, informatie 
over bestaande of geplande financiering 
door de Unie, en de additionaliteit van en 
de onderlinge afstemming tussen deze 
financiering en de faciliteit;
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Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de regelingen voor de doeltreffende 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht door de betrokken lidstaat, met 
inbegrip van de voorgestelde mijlpalen en 
streefdoelen, alsmede de bijbehorende 
indicatoren;

j) de regelingen voor de doeltreffende 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht door de betrokken lidstaat, met 
inbegrip van de voorgestelde duidelijke 
mijlpalen en streefdoelen, alsmede de 
bijbehorende indicatoren;

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) Een toelichting over de regelingen 
die zijn getroffen door de lidstaten om de 
financiële belangen van de Unie te 
beschermen, waaronder maatregelen voor 
voorkoming, opsporing, melding, 
correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, 
terugvordering van verloren gegane, 
onverschuldigd betaalde of onjuist bestede 
financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
sancties, maatregelen om te zorgen voor 
een adequate samenwerking met de 
fraudebestrijdingsinitiatieven, -regels en -
organen van de Unie, en het gebruik van 
het beheerssysteem voor 
onregelmatigheden (IMS) dat door het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
wordt uitgevoerd. Ten behoeve van de 
opsporing en melding maken de lidstaten 
gebruik van het digitaal 
prestatieverslagleggingssysteem en andere 
relevante IT-instrumenten die de 
Commissie ter beschikking van de 
lidstaten stelt.
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Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) in voorkomend geval, de aanvraag 
voor steun in de vorm van leningen en de 
aanvullende mijlpalen als bedoeld in 
artikel 12, leden 2 en 3, en de onderdelen 
daarvan; en

k) in voorkomend geval, de aanvraag 
voor steun in de vorm van leningen en de 
aanvullende en duidelijke mijlpalen als 
bedoeld in artikel 12, leden 2 en 3, en de 
onderdelen daarvan; en

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De plannen voor herstel en 
veerkracht worden opgesteld met de 
nodige betrokkenheid van de 
belanghebbenden, zoals regionale en 
lokale autoriteiten (met inbegrip van de 
nationale en regionale hoofdsteden en/of 
de tien grootste steden van de betrokken 
lidstaat), maatschappelijke organisaties, 
evenals sociale partners en de 
vertegenwoordigers van de economische 
sector, in overeenstemming met het 
beginsel van partnerschap.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de beoordeling van het plan 
voor herstel en veerkracht werkt de 
Commissie nauw samen met de betrokken 
lidstaat. De Commissie kan opmerkingen 
maken of om aanvullende informatie 
verzoeken. De betrokken lidstaat verstrekt 
de gevraagde aanvullende informatie en 

1. Bij de beoordeling van het plan 
voor herstel en veerkracht werkt de 
Commissie nauw samen met de betrokken 
lidstaat, en raadpleegt hierbij de lokale en 
regionale autoriteiten, alsook 
beroepsorganisaties en relevante 
maatschappelijke organisaties. De 
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kan het plan zo nodig herzien voordat het 
officieel wordt ingediend.

Commissie kan opmerkingen maken of om 
aanvullende informatie verzoeken om 
ervoor te zorgen dat de middelen niet het 
risico lopen te worden blootgesteld aan 
enige vorm van fraude, corruptie of 
andere onwettige activiteiten waardoor de 
economische belangen van de Unie 
worden geschaad. De betrokken lidstaat 
verstrekt de gevraagde aanvullende 
informatie en kan het plan zo nodig herzien 
voordat het officieel wordt ingediend.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beoordeling van het plan 
voor herstel en veerkracht en bij de 
vaststelling van het aan de betrokken 
lidstaat toe te wijzen bedrag houdt de 
Commissie rekening met de in het kader 
van het Europees Semester beschikbare 
analytische informatie over de betrokken 
lidstaat, met de door de betrokken lidstaat 
verstrekte motivering en elementen als 
bedoeld in artikel 15, lid 3, alsook met alle 
overige relevante informatie, waaronder 
met name de informatie die is opgenomen 
in het nationale hervormingsprogramma en 
het nationale energie- en klimaatplan van 
de betrokken lidstaat, alsmede, indien van 
toepassing, met informatie uit de via het 
instrument voor technische ondersteuning 
verstrekte technische ondersteuning.

2. Bij de beoordeling van het plan 
voor herstel en veerkracht en bij de 
vaststelling van het aan de betrokken 
lidstaat toe te wijzen bedrag houdt de 
Commissie rekening met de in het kader 
van het Europees Semester beschikbare 
analytische informatie over de betrokken 
lidstaat, met inbegrip van de beschikbare 
informatie over de mate van corruptie, 
met de door de betrokken lidstaat 
verstrekte motivering en elementen als 
bedoeld in artikel 15, lid 3, alsook met alle 
overige relevante informatie, waaronder 
met name de informatie die is opgenomen 
in het nationale hervormingsprogramma en 
het nationale energie- en klimaatplan van 
de betrokken lidstaat, alsmede, indien van 
toepassing, met informatie uit de via het 
instrument voor technische ondersteuning 
verstrekte technische ondersteuning.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal bijdragen 
tot een doeltreffende aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat of 
in andere relevante documenten die de 
Commissie officieel heeft goedgekeurd in 
het kader van het Europees Semester;

a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal bijdragen 
tot een doeltreffende aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat, 
met inbegrip van de aanbevelingen 
betreffende de rechtsstaat en corruptie, of 
in andere relevante documenten die de 
Commissie officieel heeft goedgekeurd in 
het kader van het Europees Semester;

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) of het plan voor herstel en 
veerkracht een doeltreffende bescherming 
van de financiële belangen van de Unie 
waarborgt door middel van 
fraudebestrijdingsmaatregelen en 
vereenvoudigde procedures, indien 
mogelijk op nationaal en, in voorkomend 
geval, regionaal niveau, om niet-
frauduleuze onregelmatigheden te 
voorkomen;

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) of het plan naar verwachting een 
adequate standaard zal zijn met 
betrekking tot transparantie en 
boekhoudpraktijken.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt binnen vier 
maanden nadat de lidstaat het plan voor 
herstel en veerkracht officieel heeft 
ingediend, bij wege van 
uitvoeringshandeling een besluit vast. 
Wanneer de Commissie een plan voor 
herstel en veerkracht positief beoordeelt, 
worden in dat besluit de door de lidstaat uit 
te voeren hervormingen en 
investeringsprojecten, met inbegrip van de 
mijlpalen en streefdoelen, en de 
overeenkomstig artikel 11 toegewezen 
financiële bijdrage vastgelegd.

1. De Commissie stelt binnen twee 
maanden nadat de lidstaat het plan voor 
herstel en veerkracht officieel heeft 
ingediend, bij wege van gedelegeerde 
handeling een besluit vast. Het besluit 
wordt gebaseerd op de evaluatie van het 
plan voor herstel en veerkracht en op de 
communicatie met de betrokken lidstaat, 
met inbegrip van eventuele correcties. 
Wanneer de Commissie een plan voor 
herstel en veerkracht positief beoordeelt, 
worden in dat besluit de door de lidstaat uit 
te voeren hervormingen en 
investeringsprojecten, met inbegrip van de 
mijlpalen en streefdoelen, en de 
overeenkomstig artikel 11 toegewezen 
financiële bijdrage vastgelegd.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) wanneer het plan voor herstel en 
veerkracht niet op bevredigende wijze 
voldoet aan de criteria van artikel 16, lid 3, 
wordt aan de betrokken lidstaat geen 
financiële bijdrage toegewezen.

c) wanneer het plan voor herstel en 
veerkracht niet op bevredigende wijze 
voldoet aan de criteria van artikel 16, lid 3, 
wordt aan de betrokken lidstaat geen 
financiële bijdrage toegewezen en is lid 5 
van dit artikel van toepassing.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de financiële bijdrage die in 
termijnen moet worden uitbetaald zodra de 
lidstaat de desbetreffende mijlpalen en 
streefdoelen die zijn vastgesteld in verband 
met de uitvoering van het plan voor herstel 

a) de financiële bijdrage die in 
termijnen moet worden uitbetaald zodra de 
lidstaat de desbetreffende mijlpalen en 
streefdoelen heeft gehaald die zijn 
vastgesteld in verband met de uitvoering 
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en veerkracht, op bevredigende wijze heeft 
uitgevoerd;

van het plan voor herstel en veerkracht;

Motivering

Mijlpalen en streefdoelen worden gehaald en niet “op bevredigende wijze uitgevoerd”.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Commissie een plan 
voor herstel en veerkracht negatief 
beoordeelt, doet zij de lidstaat binnen vier 
maanden na indiening van het voorstel een 
naar behoren gemotiveerde beoordeling 
toekomen.

5. Wanneer de Commissie een plan 
voor herstel en veerkracht negatief 
beoordeelt, doet zij de lidstaat binnen vier 
maanden na indiening van het voorstel een 
naar behoren gemotiveerde beoordeling 
toekomen. De Commissie kan voor de 
bevoegde commissies van het Europees 
Parlement verschijnen op hun verzoek om 
de negatieve beoordeling toe te lichten. De 
Commissie stelt alle relevante informatie 
tegelijkertijd en onder gelijke 
voorwaarden beschikbaar aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat de door de betrokken lidstaat 
aangevoerde redenen een wijziging van het 
desbetreffende plan voor herstel en 
veerkracht niet rechtvaardigen, wijst zij het 
verzoek binnen vier maanden na de 
officiële indiening ervan af, nadat zij de 
betrokken lidstaat in de gelegenheid heeft 
gesteld binnen één maand na de 
mededeling van haar conclusies 
opmerkingen te maken.

3. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat de door de betrokken lidstaat 
aangevoerde redenen een wijziging van het 
desbetreffende plan voor herstel en 
veerkracht niet rechtvaardigen, wijst zij het 
verzoek binnen vier maanden na de 
officiële indiening ervan af, nadat zij de 
betrokken lidstaat in de gelegenheid heeft 
gesteld binnen één maand na de 
mededeling van haar conclusies 
opmerkingen te maken. Als de uitvoering 
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om een van de volgende redenen wordt 
belemmerd, worden wijzigingen 
afgewezen totdat zij volledig zijn 
onderzocht in gevallen van: wanbeheer, 
onregelmatigheden en fraude.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na het bereiken van de desbetreffende 
overeengekomen mijlpalen en streefdoelen 
die zijn vermeld in het bij de 
uitvoeringshandeling van de Commissie 
goedgekeurde plan voor herstel en 
veerkracht, dient de betrokken lidstaat bij 
de Commissie een naar behoren 
gemotiveerd verzoek tot betaling van de 
financiële bijdrage en, waar van 
toepassing, van de leningtranche in. 
Dergelijke betalingsverzoeken kunnen door 
de lidstaten tweemaal per jaar bij de 
Commissie worden ingediend. De 
Commissie gaat binnen twee maanden na 
ontvangst van het verzoek na of de 
desbetreffende mijlpalen en streefdoelen 
die zijn vastgelegd in het in artikel 17, 
lid 1, bedoelde besluit, op bevredigende 
wijze zijn gerealiseerd. Bij deze 
beoordeling wordt ook de in artikel 17, 
lid 6, bedoelde operationele regeling in 
aanmerking genomen. De Commissie kan 
worden bijgestaan door deskundigen.

Na het bereiken van de desbetreffende 
overeengekomen mijlpalen en streefdoelen 
die zijn vermeld in het bij de gedelegeerde 
handeling van de Commissie 
goedgekeurde plan voor herstel en 
veerkracht, dient de betrokken lidstaat bij 
de Commissie een naar behoren 
gemotiveerd verzoek tot betaling van de 
financiële bijdrage en, waar van 
toepassing, van de leningtranche in. 
Dergelijke betalingsverzoeken kunnen door 
de lidstaten tweemaal per jaar bij de 
Commissie worden ingediend. De 
Commissie gaat binnen twee maanden na 
ontvangst van het verzoek na of de 
desbetreffende mijlpalen en streefdoelen 
zijn gehaald die zijn vastgelegd in het in 
artikel 17, lid 1, bedoelde besluit. Bij deze 
beoordeling wordt ook de in artikel 17, 
lid 6, bedoelde operationele regeling in 
aanmerking genomen. In geval van 
gemelde onregelmatigheden, fraude of 
schendingen van de rechtsstaat, 
beoordeelt de Commissie in welke mate de 
verwezenlijking van de doelstellingen is 
beïnvloed. De Commissie kan worden 
bijgestaan door deskundigen.

Motivering

Opschorting van de betalingen moet gebaseerd zijn op een beoordeling van de Commissie. 
Betalingen kunnen worden opgeschort op basis van gemelde onregelmatigheden, fraude en 
niet-eerbiediging van de rechtsstaat. Deze gronden moeten uitdrukkelijk worden opgenomen 
in de redenen voor een beoordeling door de Commissie.
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Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie naar aanleiding 
van de in lid 3 bedoelde beoordeling 
vaststelt dat de mijlpalen en streefdoelen 
die zijn vastgelegd in het in artikel 17, 
lid 1, bedoelde besluit niet op 
bevredigende wijze zijn gerealiseerd, 
wordt de betaling van de financiële 
bijdrage geheel of gedeeltelijk opgeschort. 
De betrokken lidstaat kan binnen één 
maand na de mededeling van de 
beoordeling van de Commissie 
opmerkingen maken.

Wanneer de Commissie naar aanleiding 
van de in lid 3 bedoelde beoordeling 
vaststelt dat de mijlpalen en streefdoelen 
die zijn vastgelegd in het in artikel 17, 
lid 1, bedoelde besluit niet zijn gehaald, 
wordt de betaling van de financiële 
bijdrage geheel of gedeeltelijk opgeschort. 
De Commissie kan aangeven welke 
maatregelen er moeten worden getroffen 
om ervoor te zorgen dat de doelstellingen 
en mijlpalen worden gehaald. De 
betrokken lidstaat kan binnen één maand 
na de mededeling van de beoordeling van 
de Commissie opmerkingen maken.

Motivering

De Commissie in staat stellen om aan te geven welke corrigerende maatregelen er door de 
lidstaat moeten of kunnen worden getroffen. Mijlpalen en doelstellingen kunnen niet worden 
gerealiseerd, maar worden gehaald.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opschorting wordt opgeheven wanneer 
de lidstaat de maatregelen heeft genomen 
die nodig zijn om te waarborgen dat de in 
artikel 17, lid 1, bedoelde mijlpalen en 
streefdoelen op bevredigende wijze worden 
gerealiseerd.

De opschorting wordt opgeheven wanneer 
de lidstaat de maatregelen heeft genomen 
die nodig zijn om te waarborgen dat de in 
artikel 17, lid 1, bedoelde mijlpalen en 
streefdoelen op bevredigende wijze worden 
gerealiseerd, en heeft verzekerd dat op 
niet-bevredigende wijze uitgegeven 
middelen worden terugbetaald.
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Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de betrokken lidstaat niet 
binnen zes maanden na de opschorting de 
noodzakelijke maatregelen heeft genomen, 
annuleert de Commissie de financiële 
bijdrage op grond van artikel 14, lid 1, van 
het Financieel Reglement, nadat zij de 
betrokken lidstaat in de gelegenheid heeft 
gesteld binnen twee maanden na de 
mededeling van haar conclusies 
opmerkingen te maken.

6. Wanneer de betrokken lidstaat niet 
binnen zes maanden na de opschorting de 
noodzakelijke maatregelen heeft genomen, 
stelt de Commissie de desbetreffende 
financiële bijdrage beschikbaar voor 
regionale en lokale autoriteiten en andere 
belanghebbenden, waaronder de sociale 
partners en maatschappelijke 
organisaties, die een bijdrage leveren aan 
de aanpak van de uitdagingen die in kaart 
zijn gebracht in het plan voor herstel en 
veerkracht, nadat zij de betrokken lidstaat 
in de gelegenheid heeft gesteld binnen 
twee maanden na de mededeling van haar 
conclusies opmerkingen te maken.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de betrokken lidstaat 
binnen achttien maanden na de datum van 
vaststelling van het in artikel 17, lid 1, 
bedoelde besluit geen concrete vorderingen 
ten aanzien van de desbetreffende 
mijlpalen en streefdoelen heeft gemaakt, 
wordt de financiële bijdrage geannuleerd 
op grond van artikel 14, lid 1, van het 
Financieel Reglement.

7. Wanneer de betrokken lidstaat 
binnen achttien maanden na de datum van 
vaststelling van het in artikel 17, lid 1, 
bedoelde besluit geen concrete vorderingen 
ten aanzien van de desbetreffende 
mijlpalen en streefdoelen heeft gemaakt, 
wordt de financiële bijdrage ter 
beschikking gesteld aan regionale en 
lokale autoriteiten en andere 
belanghebbenden, waaronder de sociale 
partners en maatschappelijke 
organisaties, die een bijdrage leveren aan 
de aanpak van de uitdagingen die in kaart 
zijn gebracht in het plan voor herstel en 
veerkracht.

Amendement 109
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Bescherming van de financiële belangen 

van de Unie
De lidstaten die steun uit hoofde van de 
faciliteit ontvangen, waarborgen de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie door middel van evenredige 
maatregelen, waaronder voorkoming, 
opsporing, melding, onderzoek en 
correctie van onregelmatigheden en 
fraude, de terugvordering van verloren 
gegane, ten onrechte betaalde of onjuist 
gebruikte middelen en, in voorkomend 
geval, oplegging van administratieve 
sancties. Overheidsinstanties die 
betrokken zijn bij de uitvoering van de 
faciliteit, eindontvangers en alle 
betrokken derden moeten de Commissie, 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding, het Europees Openbaar 
Ministerie en de Europese Rekenkamer 
bij de uitoefening van hun bevoegdheden 
de nodige rechten en toegang verlenen.
1. Bij de uitvoering van de faciliteit 
nemen de lidstaten, als begunstigden of 
leners in het kader van de faciliteit, de 
nodige maatregelen om de financiële 
belangen van de Unie te beschermen, met 
inbegrip van verplichte 
zorgvuldigheidseisen voor de aanvragers 
van de faciliteit, en met name om ervoor 
te zorgen dat de maatregelen voor het 
doorvoeren van hervormingen en het 
uitvoeren van investeringsprojecten in het 
kader van het plan voor herstel en 
veerkracht voldoen aan het toepasselijke 
Unie- en nationaal recht.
2. De in artikel 13, lid 2, bedoelde 
overeenkomsten en de in artikel 19, lid 1, 
bedoelde besluiten voorzien in de 
verplichting van de lidstaten om:



PE655.861v03-00 68/82 AD\1217364NL.docx

NL

a) regelmatig na te gaan of de verstrekte 
middelen naar behoren zijn gebruikt 
volgens alle toepasselijke regels en of 
maatregelen voor de uitvoering van 
hervormingen en investeringsprojecten in 
het kader van het plan voor herstel en 
veerkracht naar behoren zijn uitgevoerd 
in overeenstemming met alle toepasselijke 
regels, waaronder het Unie- en nationaal 
recht;
b) passende maatregelen te treffen 
teneinde fraude, corruptie en 
belangenconflicten als bedoeld in 
artikel 61, leden 2 en 3, van het 
Financieel Reglement te voorkomen, op te 
sporen en op te lossen en gerechtelijke 
stappen te zetten om middelen terug te 
vorderen die zijn verduisterd, ook in 
verband met maatregelen voor het 
doorvoeren van hervormingen en het 
uitvoeren van investeringsprojecten in het 
kader van het plan voor herstel en 
veerkracht;
c) een betalingsaanvraag vergezeld te 
doen gaan van: i) een beheersverklaring 
dat de middelen voor hun beoogde doel 
werden gebruikt, dat de met het verzoek 
tot betaling ingediende informatie 
volledig, accuraat en betrouwbaar is, en 
dat de opgezette controlesystemen de 
nodige waarborgen bieden dat de 
middelen volgens alle toepasselijke regels 
werden beheerd; en ii) een samenvatting 
van de uitgevoerde audits en controles, 
met inbegrip van vastgestelde zwakke 
plekken en de genomen corrigerende 
maatregelen;
d) ten behoeve van de audit en controle 
van het gebruik van de middelen voor 
maatregelen om hervormingen door te 
voeren en investeringsprojecten uit te 
voeren in het kader van het plan voor 
herstel en veerkracht, in een elektronisch 
doorzoekbaar formaat en in een enkele 
database, de volgende categorieën 
gegevens te verzamelen: i) de naam van 
de eindontvanger van de middelen; ii) de 
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naam van de aannemer en 
onderaannemer, indien de eindontvanger 
van de middelen een aanbestedende dienst 
is overeenkomstig Unie- of 
nationaalrechtelijke bepalingen inzake 
overheidsopdrachten; iii) de 
voorna(a)m(en), achterna(a)m(en) en 
geboortedatum van de eindbegunstigde(n) 
van de ontvanger van middelen of de 
contractant, in de zin van artikel 3, lid 6, 
van Richtlijn (EU) 2015/849 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld of terrorismefinanciering; iv) een 
lijst van maatregelen voor de uitvoering 
van hervormingen en 
investeringsprojecten in het kader van het 
plan voor herstel en veerkracht, het totale 
bedrag aan overheidsfinanciering, door 
opgaaf van het bedrag van in het kader 
van de faciliteit en van andere fondsen 
van de Unie betaalde middelen:
e) alle eindontvangers van middelen die 
betaald zijn om hervormingen door te 
voeren en investeringsprojecten uit te 
voeren in het kader van het plan voor 
herstel en veerkracht de verplichting op te 
leggen, alsmede alle overige personen of 
entiteiten die betrokken zijn bij de 
uitvoering, om uitdrukkelijk de 
Commissie, OLAF, EPPO en de 
Rekenkamer toestemming te verlenen om 
hun rechten als bedoeld in artikel 129, 
lid 1, van het Financieel Reglement, uit te 
oefenen en vergelijkbare verplichtingen 
op te leggen aan alle eindontvangers van 
betaalde middelen;
f) gegevens bij te houden overeenkomstig 
artikel 132 van Verordening [FR].
3. De in artikel 13, lid 2, bedoelde 
overeenkomsten en de in artikel 19, lid 1, 
bedoelde besluiten voorzien tevens in het 
recht van de Commissie om bij fraude, 
corruptie en belangenconflicten die de 
financiële belangen van de Unie schaden 
of bij schending van de uit die 
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overeenkomsten en besluiten 
voortvloeiende verplichtingen de steun in 
het kader van de faciliteit 
verhoudingsgewijs te verminderen en aan 
de Uniebegroting verschuldigde bedragen 
terug te vorderen of te verzoeken om een 
vervroegde terugbetaling van de lening. 
Wanneer de Commissie een besluit neemt 
over een terug te vorderen bedrag, een 
verlaging of een vroegtijdige aflossing 
past zij het evenredigheidsbeginsel toe en 
houdt zij rekening met de ernst van de 
fraude, corruptie en belangenconflicten 
die de financiële belangen van de Unie 
schaden dan wel van de schending van 
verplichtingen. De lidstaat krijgt de 
gelegenheid opmerkingen te maken 
voordat tot de verlaging wordt besloten of 
om vroegtijdige aflossing wordt verzocht.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 ter
Betalingen aan eindbegunstigden

1. Er wordt een maximumbedrag 
vastgesteld dat ontvangen kan worden 
voor investeringen van de faciliteit door 
een begunstigde, wanneer die begunstigde 
een natuurlijke persoon is, van een 
economische actor die steun ontvangt in 
het kader van de faciliteit. Het 
maximumbedrag wordt vastgesteld op 
1 000 000 EUR per begunstigde. De 
Commissie wordt op de hoogte gesteld 
wanneer het maximumbedrag wordt 
overschreden. De Commissie beoordeelt 
per geval of in naar behoren gemotiveerde 
gevallen een uitzondering kan worden 
gemaakt. De Commissie ontwikkelt 
duidelijk vastgestelde, objectieve criteria, 
die in de vorm van richtsnoeren 
onverwijld zullen worden bekendgemaakt 
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aan de autoriteiten van de lidstaten.
2. Er wordt een afzonderlijke 
database gecreëerd voor de begunstigden 
die het maximum van 1 000 000 EUR 
mogen overschrijden; De Commissie 
verzamelt gegevens over alle betalingen 
die gedaan worden aan iedere 
begunstigde, inclusief de uiteindelijke 
begunstigde in het digitaal 
prestatieverslagleggingssysteem, en het 
totale bedrag per begunstigde;
3. Het digitaal 
prestatieverslagleggingssysteem wordt 
hiertoe aangepast.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 ter
Externe controle

1. De Rekenkamer oefent haar 
bevoegdheden uit overeenkomstig 
artikel 7 van deze verordening en 
overeenkomstig artikel 287, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.
2. De Rekenkamer wordt in kennis 
gesteld van de in artikel 60, lid 1, van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
bedoelde interne voorschriften, 
waaronder van de aanwijzing van 
ordonnateurs, en van het in artikel 79 van 
die verordening bedoelde delegatiebesluit.
3. De Rekenkamer kan op verzoek 
van de Commissie, de Raad of het 
Parlement advies uitbrengen over 
aangelegenheden in verband met de 
faciliteit.
4. Samen met het in artikel 258 van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
bedoelde jaarverslag legt de Rekenkamer 
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aan het Europees Parlement en de Raad 
een verklaring voor waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en de regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen van de 
faciliteit worden bevestigd. Deze wordt in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken lidstaat brengt in het kader 
van het Europees Semester op 
kwartaalbasis verslag uit over de 
vorderingen bij de verwezenlijking van de 
plannen voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de in artikel 17, lid 6, 
bedoelde operationele regeling. Daartoe 
worden de kwartaalverslagen van de 
lidstaten op passende wijze in aanmerking 
genomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die worden 
gebruikt als instrument om verslag uit te 
brengen over de vorderingen bij de 
voltooiing van de plannen voor herstel en 
veerkracht.

De betrokken lidstaat brengt in het kader 
van het Europees Semester op 
kwartaalbasis verslag uit over de 
vorderingen bij de verwezenlijking van de 
plannen voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de in artikel 17, lid 6, 
bedoelde operationele regeling. Daartoe 
worden de kwartaalverslagen van de 
lidstaten op passende wijze in aanmerking 
genomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die worden 
gebruikt als instrument om verslag uit te 
brengen over de vorderingen bij de 
voltooiing van de plannen voor herstel en 
veerkracht. Met het oog op een grotere 
transparantie en verantwoordingsplicht 
verschijnen vertegenwoordigers van de 
lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de 
plannen voor herstel en veerkracht, 
alsmede de relevante instellingen en 
belanghebbenden, op verzoek van het 
Europees Parlement voor de bevoegde 
commissies om de maatregelen te 
bespreken waarin deze verordening 
voorziet en die zullen worden genomen. 
De lidstaten stellen in om het even welke 
fase tijdens het proces alle relevante 
informatie tegelijkertijd beschikbaar aan 
het Europees Parlement en de Raad.
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Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie doet de plannen 
voor herstel en veerkracht als goedgekeurd 
bij haar uitvoeringshandeling 
overeenkomstig artikel 17, onverwijld aan 
het Europees Parlement en de Raad 
toekomen. De betrokken lidstaat kan de 
Commissie verzoeken gevoelige of 
vertrouwelijke informatie waarvan 
bekendmaking zijn openbare belangen 
zou schaden, onleesbaar te maken.

1. De Commissie doet de plannen 
voor herstel en veerkracht als goedgekeurd 
bij haar gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 17, alsmede de in 
artikel 20 van deze verordening 
vastgestelde nationale verslagen, 
onverwijld aan het Europees Parlement 
en de Raad toekomen.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan 
communicatieactiviteiten ontplooien om 
zichtbaarheid te geven aan de financiering 
door de Unie voor de in het desbetreffende 
plan voor herstel en veerkracht beoogde 
financiële steun, onder meer door 
gezamenlijke communicatieactiviteiten met 
de betrokken nationale autoriteiten.

2. De Commissie kan 
communicatieactiviteiten ontplooien om 
zichtbaarheid te geven aan de financiering 
door de Unie voor de in het desbetreffende 
plan voor herstel en veerkracht beoogde 
financiële steun door een goed zichtbaar 
Unielabel af te beelden, onder meer door 
gezamenlijke communicatieactiviteiten met 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, evenals met 
beroepsorganisaties en relevante 
maatschappelijke organisaties. De 
Commissie waarborgt de zichtbaarheid 
van de uitgaven in het kader van de 
faciliteit door uitdrukkelijk aan te geven 
dat bij de gesteunde projecten duidelijk 
moet worden vermeld dat het gaat om het 
“EU-initiatief voor herstel”.

Amendement 115
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21  lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie brengt tweemaal 
per jaar aan het Europees Parlement 
verslag uit over de geboekte vooruitgang 
bij het halen van de mijlpalen van de 
plannen voor herstel en veerkracht, 
alsmede over de complementariteit van de 
plannen met de bestaande programma’s 
van de Unie. De halfjaarlijkse verslagen 
bevatten een uitsplitsing van de 
Uniebegroting zoals die per lidstaat wordt 
uitgevoerd, waarbij wordt aangegeven 
welke activiteiten worden gesteund door 
de Uniebegroting, inclusief de 
samengevoegde bedragen die per 
uiteindelijke begunstigde worden 
ontvangen met behulp van het digitaal 
prestatieverslagleggingssysteem.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) voeren zij eenvoudige en duidelijke 
procedures in om een buitensporige 
administratieve last voor de betrokken 
overheidsinstanties en eindontvangers te 
voorkomen;

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 23  lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In het digitaal 
prestatieverslagleggingssysteem wordt de 
informatie verzameld die noodzakelijk is 
om vast te stellen wie de eindontvangers 
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zijn, inclusief de eindbegunstigde, van 
financiële steun in het kader van de 
faciliteit voor de activiteiten in iedere 
lidstaat. Het is de verantwoordelijkheid 
van de nationale autoriteiten om een 
volledig zorgvuldigheidsonderzoek uit te 
voeren;

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarverslag Halfjaarlijks verslag

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie brengt jaarlijks 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad over de uitvoering van de bij deze 
verordening ingestelde faciliteit.

1. De Commissie brengt tweemaal per 
jaar verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over de uitvoering 
van de bij deze verordening ingestelde 
faciliteit.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het jaarverslag bevat informatie 
over de vorderingen van de betrokken 
lidstaten bij de uitvoering van de plannen 
voor herstel en veerkracht in het kader van 
de faciliteit.

2. Het halfjaarlijks verslag bevat 
informatie over de vorderingen van de 
betrokken lidstaten bij de uitvoering van de 
plannen voor herstel en veerkracht in het 
kader van de faciliteit, alsmede over de 
ontwikkeling van de betalingen.
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Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het jaarverslag bevat daarnaast de 
volgende gegevens:

3. Het halfjaarlijks verslag bevat 
daarnaast de volgende gegevens:

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de volledige lijst van de 
eindbegunstigden van de faciliteit en het 
doel van elke maatregel die geheel of 
gedeeltelijk door de faciliteit wordt 
gefinancierd.

Motivering

Wanneer een dergelijke lijst openbaar wordt gemaakt, kunnen de desbetreffende instellingen 
en organen, zoals het Europees Parlement, OLAF, de Europese Rekenkamer en het EOM, 
gemakkelijker de nodige audits en controles verrichten.

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een afdeling voor iedere lidstaat, 
waarin wordt aangegeven hoe het 
beginsel van goed financieel beheer wordt 
toegepast in overeenstemming met artikel 
61 van het Financieel Reglement.

Amendement 124
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het jaarverslag wordt aan het 
Europees Parlement en de Raad bezorgd 
in het kader van de geïntegreerde 
verslaglegging over financiële 
verantwoording en maakt, als apart 
hoofdstuk in het kwijtingsverslag van de 
Commissie, deel uit van de jaarlijkse 
kwijtingsprocedure van de Commissie 
voor de uitvoering van de begroting zoals 
bepaald in de artikelen 260 tot en met 262 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 2018/1046, overeenkomstig artikel 7 
van deze verordening.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontvangers van 
Uniefinanciering erkennen de oorsprong 
van en geven zichtbaarheid aan de 
middelen van de Unie, met name wanneer 
zij de acties en de resultaten ervan 
promoten, door meerdere doelgroepen, 
waaronder de media en het grote publiek, 
doelgericht en op samenhangende, 
doeltreffende en evenredige wijze te 
informeren.

1. De ontvangers van 
Uniefinanciering erkennen de oorsprong 
van en geven zichtbaarheid aan de 
middelen van de Unie, met name wanneer 
zij de acties en de resultaten ervan 
promoten, door het publiek, onder meer 
via de media, op niet-discriminerende 
basis, doelgericht en op samenhangende, 
doeltreffende en evenredige wijze te 
informeren.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Teneinde zichtbaarheid te geven 
aan de steun van de Unie in het kader van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht, 
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moeten de lidstaten hun burgers via hun 
openbareomroepdiensten in kennis stellen 
van in het kader van de faciliteit 
gefinancierde projecten. Bij investeringen 
van meer dan 0,1 % van het bbp van de 
betrokken lidstaat moet een 
vertegenwoordiger van de Commissie 
aanwezig zijn bij de officiële 
bekendmaking hiervan teneinde de 
investering van de Unie onder de 
aandacht te brengen.

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie moet bij haar 
communicatieactiviteiten gebruikmaken 
van lokale netwerken van 
belanghebbenden teneinde te waarborgen 
dat de middelen de beoogde begunstigden 
snel bereiken, en eventuele 
belemmeringen ten aanzien van 
informatie over de in het kader van de 
faciliteit beschikbare middelen kunnen 
worden weggenomen.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 14 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
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Commissie toegekend tot en met 
31 december 2028.
3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.
5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) of overeenkomstig het beginsel van 
partnerschap volledig is voldaan aan de 
verplichting tot het betrekken van de 
belanghebbenden bij de voorbereiding 
van de plannen voor herstel en veerkracht 
overeenkomstig artikel 15, lid 5, van deze 
verordening.

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.7 bis Het plan voor herstel en 
veerkracht werd opgesteld met de nodige 
betrokkenheid van de belanghebbenden, 
waaronder regionale en lokale 
autoriteiten (met inbegrip van de 
nationale en regionale hoofdsteden en/of 
de tien grootste steden van de betrokken 
lidstaat), maatschappelijke organisaties, 
evenals sociale partners en de 
vertegenwoordigers van de economische 
sector, in overeenstemming met het 
beginsel van partnerschap. De Commissie 
neemt voor de beoordeling van dit 
criterium de volgende elementen in 
aanmerking:
- de lidstaat is bij de voorbereiding van de 
plannen voor herstel en veerkracht een 
dialoog aangegaan met de 
belanghebbenden en er zijn goed 
georganiseerde kanalen in het leven 
geroepen om de meningen van 
belanghebbenden te verzamelen en 
analyseren; er zijn passende fora 
ingericht om met deelname van de 
belanghebbenden standpunten uit te 
wisselen met betrekking tot de plannen 
voor herstel en veerkracht;
- de lidstaat heeft de voorstellen van de 
belanghebbenden onderzocht, 
geëvalueerd en in aanmerking genomen.
Score
A – In hoge mate
B – In redelijke mate
C – In beperkte mate
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