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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 28 mei 2020 diende de Commissie een voorstel in tot instelling van een faciliteit voor 
herstel en veerkracht, dat het ingetrokken voorstel van de Commissie voor een 
steunprogramma voor hervormingen vervangt. Het nieuwe voorstel is gebaseerd op de meest 
recente tekst over het steunprogramma voor hervormingen en sluit nauw aan bij de 
beleidsrichtsnoeren in het kader van het Europees Semester. De doelstellingen ervan zijn 
herzien en de wijze waarop de faciliteit wordt uitgevoerd is aangepast aan de nieuwe realiteit 
als gevolg van de COVID-19-pandemie. In deze nieuwe context is het van cruciaal belang het 
herstel strategisch te plannen en voor duurzame groei te zorgen door de veerkracht van de 
Europese economieën en samenlevingen te versterken.

De faciliteit voor herstel en veerkracht wordt een belangrijk programma van het 
herstelinstrument voor de Europese Unie binnen het herziene meerjarig financieel kader. De 
faciliteit maakt ook deel uit van een reeks maatregelen die zijn ontwikkeld in reactie op de 
huidige COVID-19-pandemie, zoals het corona-investeringsinitiatief.

De faciliteit heeft tot doel grootschalige financiële steun te bieden om het ontwerp en de 
uitvoering van hoognodige langetermijnhervormingen en de bijbehorende 
overheidsinvesteringen in de lidstaten te stimuleren. De algemene doelstelling van de faciliteit 
is de economische, sociale en territoriale samenhang van de Unie te bevorderen door middel 
van maatregelen die de betrokken lidstaten in staat stellen om sneller en op duurzamere wijze 
te herstellen en om veerkrachtiger te worden, waarbij de sociale en economische impact van 
de crisis wordt opgevangen en de groene en digitale transities worden ondersteund, het 
scheppen van banen wordt gestimuleerd en duurzame groei wordt bevorderd.

In een breder perspectief zal de faciliteit voor herstel en veerkracht ook bijdragen tot de 
uitvoering van de verbintenissen van de Unie en de lidstaten in het kader van de Europese 
pijler van sociale rechten en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

In het kader van de faciliteit zal steun worden verleend naar aanleiding van een verzoek op 
vrijwillige basis van de betrokken lidstaat. Deze steun zal worden verleend in de vorm van 
niet-terugvorderbare steun onder direct beheer en in de vorm van leningen.

De lidstaten moeten nationale plannen voor herstel en veerkracht opstellen die maatregelen 
voor de uitvoering van hervormingen en projecten voor overheidsinvesteringen door middel 
van een samenhangend pakket omvatten, en in overeenstemming moeten 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 plannen voor een rechtvaardige transitie en de in het kader van de 
fondsen van de Unie vastgestelde partnerschapsovereenkomsten en operationele 
programma’s. Deze plannen zullen een bijlage bij het nationale hervormingsprogramma 
vormen en in het kader van het Europees Semester zal verslag worden uitgebracht over de 
vorderingen bij de uitvoering van deze plannen. 

Parallel met de faciliteit voor herstel en veerkracht heeft de Commissie een verordening tot 
vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning voorgesteld, dat steun zal 
verlenen voor het versterken van de bestuurlijke capaciteit en structurele 
langetermijnhervormingen in de lidstaten en de uitvoering van de landspecifieke 
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aanbevelingen voor de lidstaten in de context van het Europees Semester zal bevorderen.

De rapporteur is ingenomen met het nieuwe voorstel van de Commissie tot instelling van een 
faciliteit voor herstel en veerkracht en is ervan overtuigd dat deze faciliteit een cruciale rol zal 
spelen bij het herstel en de vernieuwing van de Unie. Hij pleit ervoor binnen deze faciliteit 
een specifieke pijler voor hervormingen en investeringen te creëren die ontworpen zijn voor 
de volgende generatie, in het bijzonder voor jongeren en kinderen. Dit strookt met de vaste 
overtuiging van de rapporteur dat de faciliteit voor herstel en veerkracht een toekomstgericht 
instrument moet zijn dat zo is ontworpen dat het ten goede komt aan de volgende generatie.

Het huidige advies bouwt voort op het advies inzake het de vaststelling van het 
steunprogramma voor hervormingen (2018/0213(COD)), dat de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken op 26 mei 2020 heeft goedgekeurd. Het bevat derhalve alle amendementen 
die ook relevant zijn voor de faciliteit voor herstel en veerkracht.

Voorts stelt de rapporteur aanvullende wijzigingen voor die de nadruk leggen op het belang 
van structurele hervormingen op basis van solidariteit, integratie en sociale rechtvaardigheid 
als onderdeel van de doelstellingen van het Europees Semester teneinde de gelijkheid van en 
toegang tot kansen en sociale bescherming te garanderen, kwetsbare groepen te beschermen 
en de levensstandaard van alle burgers te verbeteren. Naar mening van de rapporteur kunnen 
de nagestreefde hervormingen brede steun krijgen als de lidstaten als onderdeel van het proces 
van het indienen van verzoeken om financiële steun in het kader van de faciliteit 
raadplegingen organiseren met de relevante belanghebbenden en de nationale parlementen.

De rapporteur stelt voor het toepassingsgebied van de faciliteit (artikel 3) uit te breiden met 
een brede waaier aan beleidsterreinen, bijvoorbeeld maatregelen voor onderwijs, een leven 
lang leren en opleiding; maatregelen voor een betere toekomst van achtergestelde kinderen, 
jongeren, ouderen en mensen met een handicap; maatregelen ter vermindering van 
genderdiscriminatie en ter bevordering van gendergelijkheid; maatregelen ter bevordering van 
de voorwaarden voor het vergroten van de mogelijkheden voor ondernemerschap en 
vaardigheden; maatregelen voor klimaatactie; maatregelen ter verbetering van de capaciteit 
van overheidsinstellingen om mobiele en grensoverschrijdende rechten van werknemers te 
waarborgen; maatregelen voor beroepsonderwijs en -opleiding en de integratie van jongeren 
op de arbeidsmarkt; maatregelen voor pensioenhervorming en maatregelen ter verbetering van 
volksgezondheidsstelsels.

De rapporteur stelt ook een wijziging voor waarmee specifiek wordt ingegaan op de situatie 
van lidstaten met buitensporige onevenwichtigheden en lidstaten die geen onderdeel van de 
eurozone uitmaken en met een significante achterstand op het vlak van structurele 
ontwikkeling kampen.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
en de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In de artikelen 2 en 8 van het 
Verdrag wordt bepaald dat de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen een waarde 
van de Unie is en dat de Unie bij al haar 
activiteiten moet streven naar het 
opheffen van ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen en de gelijkheid van 
mannen en vrouwen moet bevorderen. 
Daarom moet gendermainstreaming, met 
inbegrip van genderbudgettering, in alle 
beleidsvormen en verordeningen van de 
Unie worden toegepast.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op het niveau van de Unie is het 
Europees Semester voor coördinatie van 
het economisch beleid (“Europees 
Semester”), met inbegrip van de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
het kader om nationale 
hervormingsprioriteiten te bepalen en de 
uitvoering ervan te monitoren. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategie om deze 
hervormingen te ondersteunen. Die 
strategieën moeten in aansluiting met de 
jaarlijkse nationale 
hervormingsprogramma’s worden 
gepresenteerd als een manier om de 
prioritaire investeringsprojecten die 
nationale of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren.

(3) Op het niveau van de Unie is het 
Europees Semester voor coördinatie van 
het economisch beleid (“Europees 
Semester”), met inbegrip van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal, de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR) en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties (UNSDG’s), het 
kader om nationale hervormingsprioriteiten 
te bepalen en de uitvoering ervan te 
monitoren. Als onderdeel van het 
Europees Semester gaat het ook om 
structurele hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie en sociale 
rechtvaardigheid, met als doel 
hoogwaardige werkgelegenheid en groei 
te scheppen, de gelijkheid van en toegang 
tot kansen en sociale bescherming te 
waarborgen, kwetsbare groepen te 
beschermen en de levensstandaard van 
iedereen te verbeteren. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
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meerjarige investeringsstrategie om deze 
hervormingen te ondersteunen. Die 
strategieën moeten in aansluiting met de 
jaarlijkse nationale 
hervormingsprogramma’s worden 
gepresenteerd als een manier om de 
prioritaire investeringsprojecten die 
nationale of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren.

Amendement 3

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 
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 

(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 en 
sociale context zijn versterkt door COVID-
19, met name voor vrouwen en meisjes als 
gevolg van de bestaande ongelijkheid. De 
huidige COVID-19-pandemie en de 
voorafgaande economische en financiële 
crisis hebben duidelijk gemaakt dat het 
ontwikkelen van deugdelijke en 
veerkrachtige economieën en stelsels van 
financiële en sociale voorzieningen 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 
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 
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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.

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 
economische, sociale, ecologische en 
administratieve 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 en dat er zich “spill-
over”-effecten van schokken tussen 
lidstaten of binnen de Unie als zodanig 
voordoen, met - in het verlengde daarvan 
- uitdagingen voor convergentie en 
cohesie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De socialewelvaartsstelsels van de 
lidstaten garanderen samenlevingen en 
burgers integrale diensten en 
economische baten voor een fatsoenlijk 
leven op de volgende interventiegebieden: 
sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, 
justitie en maatschappelijke diensten voor 
kwetsbare groepen. Ze spelen een cruciale 
rol in het bewerkstelligen van duurzame 
ontwikkeling, de bevordering van 
gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. 
Door de COVID-19-crisis worden de 
socialewelvaartsstelsels van de lidstaten 
geconfronteerd met een ongekende 
situatie van stress en druk, aangezien niet 
voorzien was dat zij moesten 
tegemoetkomen aan de toenemende 
maatschappelijke vraag in het kader van 
een noodsituatie op gezondheids- en 
economisch gebied. De 
socialewelvaartsstelsels moeten worden 
versterkt op een manier die garandeert dat 
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zij resultaten kunnen leveren en de gehele 
bevolking kunnen bedienen, met name in 
situaties van crisis of systeemschokken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De economische gevolgen van de 
COVID-19-crisis hebben de 
bewegingsruimte binnen de begroting van 
veel lidstaten ernstig beperkt, waardoor 
hun vermogen wordt ondermijnd om 
belangrijke prioritaire hervormingen en 
investeringen uit te voeren. Het Europees 
Semester is het Uniekader voor het 
bepalen van de prioritaire economische 
hervormingen en investeringen, maar de 
behoefte aan herstel en vergroting van de 
veerkracht, die door de COVID-19-crisis 
extra werd blootgelegd, overstijgt het 
domein van economisch beleid en hier 
moet op adequate wijze prioriteit aan 
worden gegeven bij het ontwerp en de 
invulling van het Europees Semester.

Amendement 6

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 

(5) De uitvoering van hervormingen 
die bijdragen tot een hoge mate van 
veerkracht van de binnenlandse 
economieën en samenlevingen, het 
versterken van de aanpassingscapaciteit, 
het ontsluiten van het potentieel voor 
inclusieve groei en aanpassing aan 
technologische ontwikkelingen behoren 
tot de beleidsprioriteiten van de Unie. Zij 
zijn daarom van cruciaal belang om het 
herstel op een houdbaar pad vast te stellen 
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des te noodzakelijker in de nasleep van de 
pandemie, om de weg vrij te maken voor 
een snel herstel.

en het proces van opwaartse economische 
en sociale convergentie te ondersteunen. 
Ook al vóór de COVID-19-crisis bevonden 
de economieën en samenlevingen van de 
Unie zich in een proces van vergaande 
veranderingen als gevolg van 
klimaatverandering, milieu-, digitale en 
demografische uitdagingen, en een 
sociale-investeringskloof. Dit is des te 
noodzakelijker in de nasleep van de 
pandemie, om de weg vrij te maken voor 
een snel herstel. Sociale duurzaamheid en 
inclusie moeten een hoeksteen vormen 
van dit proces om samenlevingen inclusief 
en veerkrachtig te maken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Vrouwen staan tijdens de COVID-
19-crisis in de frontlinie, 
vertegenwoordigen het grootste deel van 
de gezondheidswerkers in de Unie, en 
moeten onbetaalde zorgtaken combineren 
met de verantwoordelijkheden op hun 
werk, hetgeen met name erg moeilijk is 
voor alleenstaande ouders, waar vrouwen 
85 % van uitmaken. Investeringen in 
robuuste zorginfrastructuur is essentieel 
om gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
te garanderen, de economische 
empowerment van vrouwen te bevorderen, 
samenlevingen veerkrachtig te maken, 
onzekere omstandigheden in sectoren 
waar met name vrouwen werkzaam zijn te 
bestrijden, de werkgelegenheid te 
bevorderen, en armoede en sociale 
uitsluiting te voorkomen. Bovendien 
hebben dergelijke investeringen een 
positief effect op het bbp omdat ze erin 
resulteren dat meer vrouwen betaald werk 
kunnen doen.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

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 investeringen tijdens crises vaak 
drastisch worden verminderd. Het is echter 
van essentieel belang dat investeringen in 
deze specifieke situatie worden 
ondersteund om het economisch en sociaal 
herstel te versnellen en het duurzame 
groeipotentieel op de lange termijn te 
versterken, de sociale veerkracht en 
samenhang te vergroten, en een toename 
van ongelijkheid en armoede te 
vermijden. 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, 
hoogwaardige banen te helpen scheppen 
en behouden, en veerkrachtige 
arbeidsmarkten tot stand te brengen. Dit 
zal de Unie ook veerkrachtiger en 
onafhankelijker maken door diversificatie 
van de belangrijkste toeleveringsketens.

Amendement 9

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. 
Hiertoe moet op grond van deze 
verordening een faciliteit voor herstel en 

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

verordening een faciliteit voor herstel en 
veerkracht (“de faciliteit”) worden 
vastgesteld die doeltreffende financiële en 
significante steun moet verstrekken om de 
uitvoering van hervormingen die 
gekoppeld zijn aan de landenspecifieke 
aanbevelingen van de Commissie in het 
kader van het Europees Semester en de 
bijbehorende overheidsinvesteringen in de 
lidstaten te versterken, met name gezien de 
doelstellingen van de nieuwe strategie 
voor duurzame groei in het kader van de 
Europese Green Deal, de beginselen van 
de EPSR en de UNSDG’s om tot sociale 
en territoriale cohesie te komen. 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.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De faciliteit werkt in 
synergie met en in aanvulling op 
InvestEU, 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 gevestigd zijn, alsook 
voor hun voorbereidende, monitoring-, 
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien de Europese Green Deal als (11) Gezien de Europese Green Deal als 
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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 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 om een billijke transitie 
tot stand te brengen waarbij niemand 
buiten de boot valt en het globale 
streefdoel te bereiken dat 37 % van 
uitgaven uit de EU-begroting de 
klimaatdoelstellingen ondersteunen, 
waarbij geen middelen zullen worden 
bestemd voor maatregelen die negatieve 
gevolgen hebben voor de verwezenlijking 
van de doelstelling om de Unie in 2050 
klimaatneutraal te maken. Voorts moet in 
het kader van de faciliteit in gelijke mate 
prioriteit worden toegekend aan 
socialeduurzaamheidsbehoeften, 
aangezien de Agenda 2030 een holistische 
en sectoroverschrijdende 
beleidsbenadering vereist teneinde te 
garanderen dat economische, sociale en 
milieu-uitdagingen integraal worden 
aangepakt.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In overeenstemming met de 
EPSR als de sociale strategie van Europa 
om te waarborgen dat de transities op het 
gebied van klimaatneutraliteit, 
digitalisering en demografische 
verandering, evenals het herstel van de 
COVID-19-crisis, vanuit maatschappelijk 
oogpunt eerlijk en rechtvaardig verlopen, 
zal de faciliteit bijdragen aan de 
uitvoering van de 20 beginselen daarvan 
en aan de verwezenlijking van 
doelstellingen en mijlpalen met 
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betrekking tot sociale vooruitgang.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Opdat er, ter waarborging van 
uniforme uitvoeringsvoorwaarden, 
maatregelen genomen kunnen worden om 
de faciliteit aan gezond economisch 
bestuur te koppelen, moet de Raad de 
bevoegdheid krijgen om, op voorstel van 
de Commissie, uitvoeringshandelingen 
vast te stellen ten aanzien van de 
opschorting van de termijnen voor de 
vaststelling van besluiten over voorstellen 
voor plannen voor herstel en veerkracht en 
de opschorting van de betalingen in het 
kader van die faciliteit bij kennelijke niet-
naleving in relevante gevallen in het kader 
van het proces van economisch bestuur als 
bedoeld in Verordening (EU) nr. XXX/XX 
van het Europees Parlement en de Raad 
[VGB] (...). Ook moet de Raad met 
betrekking tot dezelfde relevante gevallen 
de bevoegdheid krijgen om, op voorstel 
van de Commissie, deze opschortingen 
door middel van uitvoeringshandelingen 
op te heffen.

(13) Opdat er maatregelen genomen 
kunnen worden om de faciliteit aan gezond 
economisch bestuur te koppelen, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
vast te stellen betreffende het al dan niet 
opschorten van de termijnen voor de 
vaststelling van besluiten over voorstellen 
voor plannen voor herstel en veerkracht en 
betalingen, geheel of gedeeltelijk, in het 
kader van die faciliteit bij kennelijke niet-
naleving in relevante gevallen in het kader 
van het proces van economisch bestuur als 
bedoeld in Verordening (EU) nr. XXX/XX 
van het Europees Parlement en de Raad 
[VGB] (...). Het besluit om betalingen op 
te schorten is niet van toepassing, op 
voorwaarde dat de algemene 
ontsnappingsclausule actief is. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad. 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
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Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het toepassingsgebied van 
de faciliteit moet beleidsgebieden 
bestrijken die samenhangen met de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, de groene en de digitale transitie, 
gezondheid, concurrentievermogen, 
ondernemerschap, veerkracht, 
productiviteit, de stabiliteit van de 
financiële stelsels, cultuur, onderwijs en 
vaardigheden, kinder- en jeugdbeleid, 
onderzoek en innovatie, slimme, 
duurzame en inclusieve groei, 
volksgezondheidsstelsels, evenals beleid in 
overeenstemming met de EPSR dat 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
beginselen daarvan, zoals sociale 
bescherming, hoogwaardige banen en 
investeringen, gendergelijkheid en de 
integratie van personen met een 
handicap, sociale dialoog ter versterking 
van democratische stelsels, met inbegrip 
van een doeltreffende en onafhankelijke 
rechterlijke macht, alsook 
mediapluralisme en persvrijheid.

Amendement 15

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 
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 

(14) De algemene doelstelling van de 
faciliteit moet de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie 
zijn, en het leveren van een bijdrage aan 
de doelstellingen van het beleid van de 
Unie, de UNSDG’s, de EPSR, de 
Overeenkomst van Parijs, het versterken 
van de interne markt, veerkrachtige 
economische en maatschappelijke 
structuren, veerkrachtige arbeidsmarkten, 
het aanpakken van demografische 
uitdagingen, en de versterking van de 
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de Unie in de nasleep van de crisis wordt 
hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame groei wordt gestimuleerd.

administratieve en institutionele 
capaciteit. 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, met name voor kwetsbare groepen, 
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 hoogwaardige banen wordt bevorderd 
en duurzame groei en gendergelijkheid, 
evenals innovatieve en duurzame 
herindustrialisering en infrastructuur, 
hervormingen van onderwijs-, opleidings-, 
omscholings- en bijscholingsstelsels, en 
steun voor hervormingen voor lidstaten 
buiten de eurozone om te faciliteren dat 
zij de euro aannemen als munt worden 
gestimuleerd.

Amendement 16

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 aan lidstaten om 
projecten te stimuleren die een impuls 
geven aan hun ontwikkeling en 
investeringen in productieve en 
strategische sectoren, en die bijdragen tot 
de structurering van universele, gratis en 
hoogwaardige openbare diensten. Deze 
specifieke doelstelling moet worden 
nagestreefd met inachtneming van de 
specifieke ontwikkelingsstrategieën van de 
betrokken lidstaten, moet een zinnige 
bijdrage leveren aan het treffen van 
onmiddellijke tegenmaatregelen voor de 
COVID-19-crisis en moet 
overheidsinvesteringen aanwenden om 
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sociale en territoriale cohesie van de 
lidstaten en de Unie te structureren.

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 
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.

(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. 
Om ervoor te zorgen dat de nagestreefde 
hervormingen breed worden gesteund, 
moeten de lidstaten die van de faciliteit 
gebruik willen maken in het kader van het 
opstellen van de plannen voor herstel en 
veerkracht overeenkomstig de 
toepasselijke bepalingen van de 
gedragscode voor partnerschap die in het 
kader van het cohesiebeleid geldt, 
raadplegingen organiseren met de lokale 
en regionale overheden en gemeenten en 
andere belanghebbenden, waaronder de 
sociale partners en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, evenals met 
nationale parlementen. Het herstel- en 
weerbaarheidsplan moet in 
overeenstemming zijn met de strategische 
autonomie van de Unie, de UNSDG’s, de 
toezeggingen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs en het 
beginsel “doe geen ernstige afbreuk”, en 
de landspecifieke uitdagingen en 
prioriteiten die in het kader van het 
Europees Semester zijn vastgesteld, in het 
bijzonder die op het gebied van het sociaal 
en het werkgelegenheidsbeleid, en met 
inachtneming van de voor elke lidstaat 
geïdentificeerde specifieke sociale 
indicatoren, met de nationale 
hervormingsprogramma’s, de nationale 
energie- en klimaatplannen, de 
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rechtvaardige overgangsplannen, en de in 
het kader van de fondsen van de Unie 
vastgestelde partnerschapsovereenkomsten 
en operationele programma’s. Het plan 
voor herstel en veerkracht moet ook 
specifieke sociale indicatoren bevatten 
waaraan voldaan moet worden, alsook 
een gendereffectbeoordeling die aansluit 
bij de doelstellingen van de Europese 
gendergelijkheidsstrategie 2020-2025. Om 
acties te stimuleren die binnen de 
prioriteiten van de Europese Green Deal en 
de Digitale Agenda, de kindergarantie, de 
jongerengarantie en de EPSR-beginselen 
vallen, moet het plan ook maatregelen 
bevatten die relevant zijn voor en een 
directe bijdrage leveren aan de zes 
beleidsterreinen die in deze verordening 
zijn vastgesteld. 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. De 
lidstaten moeten garanderen dat de 
sociale partners worden geraadpleegd 
wanner de nationale plannen voor herstel 
en veerkracht worden opgesteld, en dat zij 
in een vroeg stadium input kunnen geven.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de voorbereiding en de 
uitvoering van de plannen voor herstel en 
veerkracht door de lidstaten mogelijk te 
maken, moet de Raad in staat zijn om het 
kader van het Europees Semester de stand 
van de capaciteit voor herstel, veerkracht 
en aanpassing in de Unie te bespreken. Om 
een geschikte feitenbasis te verzekeren, 

(18) Om de voorbereiding en de 
uitvoering van de plannen voor herstel en 
veerkracht door de lidstaten mogelijk te 
maken, moeten het Europees Parlement 
en de Raad in staat zijn om in het kader 
van het Europees Semester de stand van de 
capaciteit voor herstel, veerkracht en 
aanpassing in de Unie te bespreken. Om 
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moet deze bespreking worden gebaseerd op 
de in het kader van het Europees Semester 
beschikbare strategische en analytische 
informatie van de Commissie en, indien 
beschikbaar, op de informatie over de 
uitvoering van de plannen in de 
voorgaande jaren.

een geschikte feitenbasis te verzekeren, 
moet deze bespreking worden gebaseerd op 
de in het kader van het Europees Semester 
beschikbare strategische en analytische 
informatie van de Commissie en, indien 
beschikbaar, op de informatie over de 
uitvoering van de plannen in de 
voorgaande jaren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

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 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, 
de mate waarin regionale en lokale 
autoriteiten en andere belanghebbenden, 
met inbegrip van de sociale partners en 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, werden geraadpleegd voordat 
het plan werd ingediend, met inbegrip van 
doelstellingen en mijlpalen, en het 
verwachte effect van het plan voor herstel 
en veerkracht op de doelstellingen van de 
Europese Green Deal, de beginselen van 
de EPSR en de UNSDG’s, in het 
bijzonder het potentieel voor duurzame 
groei, het scheppen van hoogwaardige 
banen en de economische en sociale 
veerkracht, evenals de sociale indicatoren 
die moeten verbeteren, in 
overeenstemming met de beginselen van 
de EPSR en de UNSDG’s; het moet ook 
maatregelen omvatten die relevant zijn 
voor en direct bijdragen aan de groene en 
de digitale transities, en, in voorkomend 
geval, een inschatting van de impact van 
de groene en digitale transities wat betreft 
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het aantal banen dat verdwijnt en het 
gebrek aan sociale bescherming, evenals 
van passende maatregelen om deze 
problemen aan te pakken; 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 en laten zien hoe het 
plan naar verwachting zal bijdragen aan 
gendergelijkheid en genderevenwichtige 
groei en nieuwe banen. De Commissie en 
de lidstaten moeten tijdens het hele proces 
streven naar een nauwe samenwerking.

Amendement 20

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 
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 

(22) De Commissie moet het door de 
lidstaten voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht beoordelen en daarbij nauw 
samenwerken met de betrokken lidstaat, 
met deelname van de sociale partners en 
de maatschappelijke organisaties. 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 
overgang en aan het aangaan van de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
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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.

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 
hoogwaardige banen en de economische 
en sociale veerkracht van de lidstaat te 
versterken, de economische en sociale 
gevolgen van de crisis op te vangen, met 
name wat betreft kwetsbare groepen en 
jongeren, bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de strategische 
autonomie van de Unie en de 
toezeggingen van de lidstaten, in het 
bijzonder de Overeenkomst van Parijs, de 
UNSDG’s en de EPSR, en de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
te bevorderen, en de infrastructuurkloof te 
verkleinen; 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, de werkgelegenheid en 
sociale vooruitgang; 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.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om ertoe bij te dragen dat plannen 
van goede kwaliteit worden opgesteld en 
om de Commissie bij te staan bij de 

(24) Om ertoe bij te dragen dat plannen 
van goede kwaliteit worden opgesteld en 
om de Commissie bij te staan bij de 
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beoordeling van de door de lidstaten 
ingediende plannen voor herstel en 
veerkracht en bij de beoordeling van de 
mate waarin deze zijn verwezenlijkt, moet 
worden voorzien in het gebruik van advies 
van deskundigen en, op verzoek van de 
lidstaat, collegiaal advies.

beoordeling van de door de lidstaten 
ingediende plannen voor herstel en 
veerkracht en bij de beoordeling van de 
mate waarin deze zijn verwezenlijkt, moet 
worden voorzien in het gebruik van advies 
van deskundigen en, op verzoek van de 
lidstaat, collegiaal advies. Wanneer 
dergelijk advies van deskundigen 
betrekking heeft op arbeidsgerelateerd 
beleid, worden de sociale partners op de 
hoogte gebracht en eventueel betrokken. 
Er moet niet om technische ondersteuning 
worden gevraagd op terreinen die volledig 
of deels binnen het mandaat van de 
sociale partners vallen, tenzij de sociale 
partners hiermee instemmen. Deze 
ondersteuning mag de rol van de sociale 
partners niet uithollen of de autonomie 
van collectieve onderhandelingen in 
gevaar brengen.

Amendement 22

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 
gesteld, moeten de lidstaten een verzoek 
om steun in de vorm van een lening 

(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 
gesteld, moeten de lidstaten een verzoek 
om steun in de vorm van een lening 
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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.

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 niet meer bedragen dan 6,8 % 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. De Commissie moet het 
verzoek om steun in de vorm van een 
lening binnen twee maanden vanaf de 
datum van indiening ervan beoordelen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Zijn de plannen voor 
herstel en veerkracht, inclusief de 
desbetreffende mijlpalen en streefdoelen 
op grond van objectieve omstandigheden 
(geheel of gedeeltelijk) niet langer 
haalbaar, of hebben veranderingen van 
de sociale en economische indicatoren 
een significante invloed op het 
oorspronkelijke, door de lidstaat 
ingediende plan, dan kan de betrokken 
lidstaat een met redenen omkleed verzoek 
aan de Commissie richten om het besluit 
te wijzigen of te vervangen. Hiertoe moet 
de lidstaat wijzigingen van het plan voor 
herstel en veerkracht kunnen voorstellen 
en gebruik kunnen maken van het 
instrument voor technische 
ondersteuning.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 ter) Indien de Commissie 
besluit de toekenning van financiering 
aan een lidstaat in verband met 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat op te schorten, moeten in 
aanmerking komende regionale en 
plaatselijke acties van de faciliteit blijven 
profiteren.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 quater) Lidstaten met buitensporige 
onevenwichtigheden, lidstaten die geen 
onderdeel van de eurozone uitmaken en 
lidstaten die met een significante 
achterstand op het vlak van structurele 
ontwikkeling kampen, moeten in hun 
plannen voor herstel en veerkracht 
hervormingen kunnen voorstellen voor 
het aanpakken van de problemen die tot 
deze buitensporige ontwikkelingen hebben 
geleid.

Amendement 26

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 
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maken, adequaat worden verspreid op het 
passende regionale en lokale niveau, via 
verschillende kanalen en op niet-
discriminerende wijze.

Amendement 27

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 
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 

(39) Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen vast te stellen met 
betrekking tot het vaststellen van de door 
de lidstaten uit te voeren plannen voor 
herstel en veerkracht en de daaraan toe te 
wijzen financiële bijdrage. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad. 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 
dergelijke technische regelingen met 
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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 een essentiële 
voorwaarde is voor deugdelijk financieel 
beheer en een doeltreffende EU-
financiering.

wederzijdse instemming kunnen worden 
gewijzigd. De door het Europees Parlement 
en de Raad op grond van artikel 322 van 
het Verdrag vastgestelde financiële 
voorschriften zijn 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 van het Verdrag 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, een 
onafhankelijke rechterlijke macht en 
mediapluralisme en -vrijheid essentiële 
voorwaarden zijn voor deugdelijk 
financieel beheer en een doeltreffende 
Unie-financiering.

________________________________
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).

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

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 

Het toepassingsgebied van de bij deze 
verordening ingestelde faciliteit voor 
herstel en veerkracht bestrijkt, door het tot 
stand brengen van een betere toekomst 
voor de volgende generatie, het verbeteren 
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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.

van de economische, sociale en 
territoriale cohesie, het bevorderen van 
groeibevorderende hervormingen, en het 
versterken van de interne markt, de 
onderstaande zes beleidsgebieden:

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) groene transitie, rekening 
houdend met de doelstellingen van de 
Europese Green Deal;

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) digitale transformatie, rekening 
houdend met de doelstellingen van de 
digitale agenda;

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) economische cohesie, 
productiviteit en concurrentievermogen, 
rekening houdend met de doelstellingen 
van de strategieën van de Unie voor de 
industrie en kmo’s;
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) sociale cohesie, rekening houdend 
met de doelstellingen van de EPSR;

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) institutionele veerkracht en 
opbouw van capaciteit;

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) beleidsmaatregelen voor de 
volgende generatie, rekening houdend 
met de doelstellingen van de 
jongerengarantie en de kindergarantie.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
1. Bij toepassing van deze 
verordening wordt artikel 152 van het 
Verdrag volledig in acht genomen, en de 
krachtens deze verordening opgestelde 
nationale plannen voor herstel en 
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veerkracht houden rekening met de 
nationale praktijken en instellingen voor 
loonvorming. Deze verordening 
respecteert artikel 28 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie en doet bijgevolg geen afbreuk aan 
het recht om over collectieve 
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 
en deze te sluiten en naleving ervan af te 
dwingen, of om collectieve actie te voeren 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
praktijken.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 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 het 
leveren van een bijdrage aan de aanpak 
van de uitdagingen die de in artikel 3 
vastgestelde zes beleidsgebieden met zich 
meebrengen, om daarmee 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, de groene en de digitale 
transitie te ondersteunen, 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, duurzame 
groei te bevorderen en Europese 
meerwaarde te genereren.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
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Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De faciliteit draagt bij aan de 
doelstellingen van de beleidsmaatregelen 
van de Unie, de toezeggingen van de Unie 
in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs, versterking van de interne markt, 
de EPSR, de UNSDG’s, middels de 
tenuitvoerlegging van maatregelen zoals:

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen voor de transitie naar 
een klimaatneutrale Unie tegen 2050, een 
rechtvaardige transitie met ondersteuning 
van de zwaarst getroffen regio’s, 
duurzame mobiliteit en infrastructuur, de 
bestrijding van energiearmoede, het 
bevorderen van energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen, het bewerkstelligen van 
energiediversificatie en het waarborgen 
van de energiezekerheid, maatregelen 
voor de landbouwsector, de visserij en de 
duurzame ontwikkeling van plattelands- 
en grensoverlappende gebieden;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen voor de digitalisering 
en uitbreiding van de rol van publieke 
werkgelegenheidsdiensten, en 
maatregelen die digitale infrastructuur 
bevorderen, de toegang tot digitaal 
werken verbeteren en de ontwikkeling van 
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digitale vaardigheden bevorderen;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) maatregelen voor het tot stand 
brengen van veerkrachtige 
arbeidsmarkten met fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, het versterken van 
de interne, het bevorderen van 
investeringen en het ondersteunen van het 
proces van opwaartse economische en 
sociale convergentie, maatregelen voor 
het bevorderen van 
ondernemerschapskansen en -
vaardigheden, het creëren van een 
gunstig klimaat voor investeringen en 
kmo’s, waaronder voor innovatieve en 
duurzame herindustrialisering, 
investeringen in de industriesector, het 
consolideren van de productieve en 
strategische capaciteit van de Unie, het 
ontwikkelen van industriële ecosystemen, 
en het ondersteunen van de lidstaten die 
niet tot de eurozone behoren bij hun 
pogingen om de gemeenschappelijke 
munt in te voeren;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) maatregelen voor sociale inclusie, 
het versterken van de socialezekerheids-, 
socialewelvaarts- en 
socialebeschermingsstelsels, sociale 
dialoog, het ontwikkelen van sociale 
infrastructuur, hoogwaardige banen, de 
integratie van mensen met een handicap, 
gendergelijkheid, het aanpakken van 
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armoede en ongelijkheid, de 
gendersalariskloof, passende verlof- en 
flexibele arbeidsregelingen, en het 
vergroten van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen, waaronder middels het 
waarborgen van gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) maatregelen voor het versterken 
van de administratieve en institutionele 
capaciteit van de lidstaten en van hun 
respectieve regionale en plaatselijke 
autoriteiten in verband met uitdagingen 
waarvoor instellingen, het bestuur, 
overheden, en de economische en sociale 
sectoren zich gesteld zien, voor het 
verbeteren van de volksgezondheid en de 
gezondheidszorgstelsels, met inbegrip van 
betere crisisresponscapaciteit, het 
ontwikkelen van hoogwaardige en 
betaalbare zorg- en thuiszorgdiensten, 
veiliger, hoogwaardiger en beter 
toegankelijke verpleeg- en zorgcentra, 
medische apparatuur en toegankelijke 
medische diensten voor alle burgers, 
maatregelen voor het verbeteren van de 
capaciteit van publieke instellingen om de 
rechten van mobiele en 
grensoverschrijdende werkenden te 
waarborgen, inclusief veilige en gelijke 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 
lonen in overeenstemming met de wet en 
alle noodzakelijke informatie, 
maatregelen voor de stabiliteit van het 
financiële stelsel, voor het versterken van 
een doeltreffende en onafhankelijke 
rechterlijke macht, en voor het 
bevorderen van mediapluralisme en 
persvrijheid;
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) – letter f (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) maatregelen voor het aanpakken 
van demografische uitdagingen, en voor 
cultuur, onderwijs, levenslang leren en 
beroepsonderwijs en -opleiding, 
waaronder het ontwikkelen van nationale 
en regionale bij- en 
omscholingsstrategieën en -acties, voor 
het beter voorspellen van 
arbeidsmarktontwikkelingen, kinder- en 
jeugdbeleid, gelijke kansen en toegang 
voor eenieder, pensioenhervormingen, 
met bijzonder aandacht voor 
duurzaamheid en geschiktheid van de 
pensioenstelsels voor werknemers en 
zelfstandigen, alsook gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen om pensioenrechten 
op te bouwen.

Amendement 44

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 
mijlpalen en streefdoelen van de 
hervormingen en investeringen, maar 
tegelijkertijd rekening te houden met het 
feit dat grote economische verschillen, 
sociale ongelijkheid en een povere sociale 
bescherming overloopeffecten hebben die 
de algehele stabiliteit van de Unie 
ondermijnen. Deze specifieke doelstelling 
zal worden nagestreefd in nauwe 
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samenwerking met de betrokken lidstaten.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten die geen deel uitmaken 
van de eurozone die met een significante 
achterstand op het vlak van structurele 
ontwikkeling kampen, kunnen plannen 
voor herstel en veerkracht voorstellen die 
hun problemen aanpakken.

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Hervormingen en investeringen 
waartoe de lidstaten na 1 februari 2020 
het initiatief nemen, komen in 
aanmerking voor de faciliteit voor herstel 
en veerkracht.

Amendement 47

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 

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, voor zover zij 
verband houden met de doelstellingen van 
deze verordening, en mits het geen 
maatregelen zijn die in aanmerking 
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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, 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.

komen voor technische ondersteuning uit 
hoofde van artikel 7 van verordening ... 
[tot vaststelling van een instrument voor 
technische ondersteuning, 2020/0103 
(COD)]. Indien een lidstaat geen gebruik 
maakt van de toegekende financiering, 
kan deze financiering door de Commissie 
beschikbaar worden gesteld voor 
voorstellen die zijn opgesteld na 
raadpleging van regionale en plaatselijke 
autoriteiten en andere belanghebbenden, 
met inbegrip van de sociale partners en 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, teneinde een open debat te 
stimuleren om acties ter bevordering van 
onderzoek en publiek debat te 
ondersteunen en informatie te verspreiden 
over de hervormingen die noodzakelijk 
zijn om de negatieve gevolgen van de 
COVID-19-crisis aan te pakken.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 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 een gedelegeerde handeling 
vast overeenkomstig artikel 27 bis 
houdende een besluit 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, 
geheel of gedeeltelijk, in het kader van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
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Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het in de eerste alinea bedoelde 
besluit tot opschorting van de betalingen 
is van toepassing op betalingsaanvragen 
die na de datum van het besluit tot 
opschorting worden ingediend.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
 Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De opschorting van de in 
artikel 17 bedoelde termijn is van 
toepassing met ingang van de dag 
volgende op de vaststelling van het in lid 1 
van dit artikel bedoelde besluit.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Het in lid 1 bedoelde besluit 
tot opschorting van de betalingen is niet 
van toepassing, op voorwaarde dat de 
algemene ontsnappingsclausule actief is.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Doet zich een van de in artikel 15, 
lid 11, van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake [...] 
bedoelde gevallen voor, dan stelt de Raad, 

2. Doet zich een van de in artikel 15, 
lid 11, van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake [...] 
bedoelde gevallen voor, dan stelt de 
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op voorstel van de Commissie, bij wege 
van uitvoeringshandeling een besluit vast 
tot opheffing van de in het vorige lid 
bedoelde opschorting van de termijn of van 
de betalingen.

Commissie een gedelegeerde handeling 
vast overeenkomstig artikel 27 bis 
houdende een besluit 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 opschorting.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien de Commissie besluit de 
toekenning van financiering aan een 
lidstaat in verband met tekortkomingen op 
het gebied van de rechtsstaat op te 
schorten, blijven in aanmerking komende 
regionale en plaatselijke acties steun van 
de faciliteit ontvangen.

Amendement 54

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 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 6,8 % van zijn bruto nationaal 
inkomen.
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een toelichting van de verwachte 
wijze waarop de maatregelen bijdragen 
aan de aanpak van tekortkomingen met 
betrekking tot de in artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde waarden;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) een toelichting van hoe de 
maatregelen in het plan rekening houden 
met de input van maatschappelijke 
organisaties zonder winstoogmerk en van 
plaatselijke en regionale autoriteiten in de 
lidstaat.

Amendement 57

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 

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 
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overheidsinvesteringen door middel van 
een samenhangend pakket.

overheidsinvesteringen door middel van 
een samenhangend pakket. Voor de 
opstelling van de plannen voor herstel en 
veerkracht kunnen de lidstaten 
gebruikmaken van het instrument voor 
technische ondersteuning, 
overeenkomstig Verordening XX/YYYY 
[tot vaststelling van het instrument voor 
technische ondersteuning].

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Tenminste 37 % van het bedrag 
voor elk plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij aan de mainstreaming van 
klimaat- en biodiversiteitsacties en aan 
doelstellingen voor ecologische 
duurzaamheid, in overeenstemming met 
de Europese Green Deal als Europese 
strategie voor duurzame groei en de 
omzetting van de toezeggingen van de 
Unie om de Overeenkomst van Parijs en 
de UNSDG’s uit te voeren. De Commissie 
stelt door middel van een gedelegeerde 
handeling de relevante methodologie vast 
om de lidstaten te helpen aan dat vereiste 
te voldoen.

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In overeenstemming met de EPSR 
als de Europese strategie voor sociale 
vooruitgang draagt een aanzienlijk deel 
van het bedrag van elk plan voor herstel 
en veerkracht bij aan de uitvoering van de 
EPSR-doelstellingen. De Commissie stelt 
door middel van een gedelegeerde 
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handeling de relevante methodologie vast 
om de lidstaten te helpen aan dat vereiste 
te voldoen.

Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Elk plan voor herstel en 
veerkracht draagt bij aan het aanpakken 
van het risico op aantasting op lange 
termijn van de vooruitzichten op de 
arbeidsmarkt voor jongeren en van hun 
algehele welzijn, door middel van 
maatregelen op het gebied van 
hoogwaardige werkgelegenheid, 
onderwijs- en kwalificatie-oplossingen 
gericht op jongeren, in aansluiting op het 
toekomstgerichte karakter van het 
Europese herstelinstrument “Next 
Generation EU” en onder verwijzing naar 
het belang van de digitale 
vaardighedenagenda voor Europa, de 
kindergarantie en de jongerengarantie.

Amendement 61

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 

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 de in 
artikel 3 vermelde beleidsgebieden, alsook 
territoriale, sociale en economische 
cohesie, waarbij rekening wordt gehouden 
met de investeringsbehoeften en -
uitdagingen die samenhangen met 
regionale en lokale verschillen. De 
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het Europees Semester, in hun nationale 
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.

plannen voor herstel en veerkracht dragen 
bij aan de strategische autonomie van de 
Unie, de transitie naar klimaatneutraliteit 
tegen 2050, en sociale duurzaamheid 
middels de tenuitvoerlegging van de 
EPSR en de UNSDG’s. 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 
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.

______________________________ ________________________
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 62

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De plannen voor herstel en 
veerkracht worden opgesteld na 
raadpleging van regionale en plaatselijke 
autoriteiten en andere belanghebbenden, 
waaronder de sociale partners en 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU)XX/xx van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis;
____________________________
1 bis Verordening (EU) XX/xx van het 
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Europees Parlement en de Raad van XX 
houdende gemeenschappelijke bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
Plus, het Cohesiefonds, en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
de financiële regels voor die fondsen en 
voor het Fonds voor asiel en migratie, het 
Fonds voor interne veiligheid en het 
Instrument voor grensbeheer en visa 
(PB L ...).

Amendement 63

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Rekening houdend met 
technologische ontwikkelingen kan de 
faciliteit bijdragen aan de vaststelling van 
geïntegreerde investeringsplannen op het 
gebied van digitale infrastructuur en 
vaardigheden, alsook aan de 
totstandbrenging van een doeltreffend 
financieringskader, teneinde ervoor te 
zorgen dat regio’s in de Unie zo 
concurrerend mogelijk zijn.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het door de betrokken lidstaat 
voorgelegde plan voor herstel en 
veerkracht vormt een bijlage bij zijn 
nationale hervormingsprogramma en wordt 
uiterlijk op 30 april officieel ingediend. De 
lidstaat kan te rekenen vanaf 15 oktober 
van het voorgaande jaar een ontwerpplan 
indienen, samen met de ontwerpbegroting 
voor het daaropvolgende jaar.

2. Het door de betrokken lidstaat 
voorgelegde plan voor herstel en 
veerkracht vormt een bijlage bij zijn 
nationale hervormingsprogramma en wordt 
uiterlijk op 30 april officieel ingediend. De 
lidstaat kan te rekenen vanaf 15 oktober 
van het voorgaande jaar een ontwerpplan 
indienen, samen met de ontwerpbegroting 
voor het daaropvolgende jaar. Deze 
ontwerpplannen worden ten laatste in 
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februari, vóór de deadline voor de 
officiële indiening van het plan bij de 
Commissie (april), ter raadpleging 
voorgelegd aan de sociale partners, zodat 
deze ten minste 30 dagen de tijd hebben 
om schriftelijke feedback te geven.

Amendement 65

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 toelichting over de wijze 
waarop de landspecifieke uitdagingen en 
prioriteiten die in het kader van het 
Europees Semester zijn vastgesteld, en met 
name die in verband met het sociale en 
het werkgelegenheidsbeleid, 
waarschijnlijk zullen worden aangepakt;

Amendement 66

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 
sociale vooruitgang en de economische en 
sociale veerkracht van de betrokken 
lidstaat versterkt en het scheppen van 
hoogwaardige banen stimuleert, de 
infrastructurele kloof verkleint, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis verzacht, met name voor de meest 
kwetsbare groepen en voor jongeren, 
alsook de economische gevolgen voor 
kmo’s, en tot meer economische, sociale en 
territoriale cohesie en convergentie, en tot 
de strategische autonomie van de Unie, 
bijdraagt;
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Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de mate waarin regionale en lokale 
autoriteiten en andere belanghebbenden, 
waaronder de sociale partners en 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld werden geraadpleegd voordat 
het plan voor herstel en veerkracht werd 
ingediend; de schriftelijke bijdrage van de 
sociale partners wordt bij het plan 
gevoegd wanneer dit wordt ingediend;

Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een toelichting over de wijze 
waarop de maatregelen in het plan naar 
verwachting zullen bijdragen tot de groene 
en de digitale transitie of zullen helpen 
om het hoofd te bieden aan de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen;

c) een toelichting van de wijze waarop 
de maatregelen in het plan naar 
verwachting zullen bijdragen tot de in 
artikel 3 vastgestelde zes pijlers;

Amendement 69

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de sociale indicatoren die moeten 
gehaald aan de hand van het voorgestelde 
plan voor herstel en veerkracht en de 
bijdrage die wordt geleverd aan de 
uitvoering van de EPSR en de 
verwezenlijking van de UNSDG’s;
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Amendement 70

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) in voorkomend geval een 
inschatting van de impact van de groene 
en digitale transities wat betreft het aantal 
banen dat verdwijnt of wordt gecreëerd, 
evenals van passende maatregelen om 
deze problemen aan te pakken, in het 
bijzonder in regio’s die een aanzienlijke 
energietransitie zullen ondergaan;

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) een toelichting over de 
wijze waarop de maatregelen de 
beginselen van interoperabiliteit, energie-
efficiëntie, gegevensbescherming, 
bevordering van digitale gelijkheid, 
digitale toegankelijkheid, opensoftware- 
en openhardwareoplossingen en 
persoonsgegevens eerbiedigen;

Amendement 72

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quinquies) een toelichting over de 
samenhang van het plan met de relevante 
documenten die zijn goedgekeurd in het 
kader van het nieuwste Europees 
Semester;
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Amendement 73

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c sexies) een gedetailleerde 
toelichting van de wijze waarop de 
maatregelen naar verwachting zullen 
waarborgen dat ten minste 37 % van het 
bedrag dat voor het plan voor herstel en 
veerkracht wordt gevraagd, bijdraagt aan 
de mainstreaming van klimaat- en 
biodiversiteitsacties en aan doelstellingen 
voor ecologische duurzaamheid, op basis 
van de door de Commissie aangeleverde 
methodologie overeenkomstig artikel 14, 
lid 1;

Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c septies) een gedetailleerde 
toelichting over de wijze waarop de 
maatregelen naar verwachting zullen 
waarborgen dat een aanzienlijk deel van 
het bedrag dat voor het plan voor herstel 
en veerkracht wordt gevraagd, bijdraagt 
aan de uitvoering van de EPSR-
doelstellingen, op basis van de door de 
Commissie aangeleverde methodologie 
overeenkomstig artikel 14, lid 1;

Amendement 75

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c octies) een 
gendereffectbeoordeling van het plan, in 
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overeenstemming met de doelstellingen 
die worden beschreven in de 
gendergelijkheidsstrategie, om de 
negatieve effecten van de crisis op de 
gendergelijkheid doeltreffend aan te 
pakken, in het bijzonder door de 
schepping van hoogwaardige banen voor 
vrouwen te garanderen, de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen te dichten en 
de toegang tot krediet voor vrouwelijke 
ondernemers te verbeteren, en door 
middel van maatregelen om 
gendergerelateerd geweld en seksuele 
intimidatie te voorkomen en bestrijden;

Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c nonies) een verzekering van de 
afwezigheid van belangenconflicten met 
betrekking tot de uitvoering van de 
Uniebegroting voor alle 
overheidsinvesteringen in het plan;

Amendement 77

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c decies) bewijs dat de beoogde 
hervormingen en investeringen in het 
plan in overeenstemming zijn met het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen”;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
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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 kwalitatieve 
en kwantitatieve mijlpalen en streefdoelen, 
alsmede de bijbehorende indicatoren, 
alsmede de wijze waarop het plan de 
prestaties van het land op het sociaal 
scorebord verbetert;

Amendement 79

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) garantie dat alleen financiële 
bijstand wordt verleend aan 
ondernemingen die de toepasselijke 
collectieve overeenkomsten eerbiedigen en 
die niet gevestigd zijn in de jurisdicties als 
vermeld in bijlage I bij de conclusies van 
de Raad over de herziene EU-lijst van 
niet-coöperatieve belastingjurisdicties;

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij het opstellen van voorstellen 
voor hun plan voor herstel en veerkracht 
kunnen de lidstaten de Commissie 
verzoeken een uitwisseling van goede 
praktijken te organiseren, zodat de lidstaten 
die een aanvraag indienen kunnen 
profiteren van de ervaringen van andere 
lidstaten. De lidstaten kunnen ook 
verzoeken om technische ondersteuning in 
het kader van het instrument voor 

4. Bij het opstellen van voorstellen 
voor hun plan voor herstel en veerkracht 
kunnen de lidstaten de Commissie 
verzoeken een uitwisseling van goede 
praktijken te organiseren, zodat de lidstaten 
die een aanvraag indienen kunnen 
profiteren van de ervaringen van andere 
lidstaten. De lidstaten kunnen ook 
verzoeken om technische ondersteuning in 
het kader van het instrument voor 
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technische ondersteuning in 
overeenstemming met de desbetreffende 
verordening.

technische ondersteuning in 
overeenstemming met de desbetreffende 
verordening. De technische ondersteuning 
is volledig in overeenstemming met de 
nationale regels en praktijken inzake 
collectieve onderhandelingen. Activiteiten 
op het gebied van technische 
ondersteuning mogen de rol van de 
sociale partners niet ondermijnen of de 
autonomie van collectieve 
onderhandelingen in het gedrang 
brengen. Er kan niet om technische 
ondersteuning worden gevraagd op 
terreinen die volledig of deels binnen het 
mandaat van de sociale partners vallen, 
tenzij de sociale partners hiermee 
instemmen.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie beoordeelt het 
belang en de samenhang van het plan voor 
herstel en veerkracht en de bijdrage die het 
levert aan de groene en de digitale 
transitie, en neemt daarbij de volgende 
criteria in aanmerking:

3. De Commissie beoordeelt de 
relevantie en de samenhang van het plan 
voor herstel en veerkracht en de bijdrage 
die het levert aan de economische, sociale 
en gezondheidsbehoeften. Deze 
beoordeling neemt hiertoe de volgende 
criteria in aanmerking:

Amendement 82

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 desbetreffende documenten die 

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, in 
het bijzonder die in verband met het 



AD\1213057NL.docx 49/67 PE655.646v02-00

NL

de Commissie officieel heeft goedgekeurd 
in het kader van het Europees Semester;

sociaal en het werkgelegenheidsbeleid, of 
in andere desbetreffende documenten die 
de Commissie officieel heeft goedgekeurd 
in het kader van het Europees Semester;

Amendement 83

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) of het plan maatregelen bevat die 
op doeltreffende wijze bijdragen tot de 
groene en de digitale transitie of die 
helpen om het hoofd te bieden aan de 
daaruit voortvloeiende uitdagingen;

Schrappen

Amendement 84

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) of het plan voor herstel en 
veerkracht bijdraagt tot het 
verwezenlijken van de toezeggingen van 
de Unie en haar lidstaten, in het bijzonder 
de klimaatdoelstellingen van de Unie om 
tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, met 
inbegrip van de toezeggingen in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
Europese Green Deal, alsook de 
uitvoering van de beginselen van de 
EPSR, de Europese 
gendergelijkheidsstrategie en de 
UNSDG’s;

Amendement 85

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting een blijvend 
effect zal sorteren voor de betrokken 
lidstaat;

c) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting een blijvend 
effect zal sorteren voor de betrokken 
lidstaat en of het plan voor herstel en 
veerkracht voor minimaal 37 % bijdraagt 
tot de aanpak van klimaatverandering;

Amendement 86

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting op 
doeltreffende wijze ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel en de economische en 
sociale veerkracht van de betrokken 
lidstaat te versterken en het scheppen van 
banen te stimuleren, de economische en 
sociale gevolgen van de crisis te 
verzachten en de economische, sociale en 
territoriale cohesie te bevorderen;

d) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting op 
doeltreffende wijze zal bijdragen aan het 
bereik en de doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 3 en 4;

Amendement 87

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 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 gevolgen voor de economie en 
de werkgelegenheid;

e) 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 gevolgen voor de economie en 
de sociale cohesie;
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Amendement 88

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) of het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen voor de uitvoering 
van hervormingen en projecten voor 
overheidsinvesteringen bevat die coherente 
acties vormen;

f) of het plan voor herstel en 
veerkracht coherente maatregelen bevat 
voor de uitvoering van projecten voor 
hervormingen en overheidsinvesteringen 
bevat die coherente acties vormen;

Amendement 89

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) of de door de betrokken lidstaat 
voorgestelde regelingen naar verwachting 
zullen zorgen voor een doeltreffende 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht, met inbegrip van het beoogde 
tijdschema en de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren.

g) of de door de betrokken lidstaat 
voorgestelde regelingen naar verwachting 
zullen zorgen voor een doeltreffende 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht, met inbegrip van het beoogde 
tijdschema en de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren, die onder meer betrekking 
hebben op vooruitgang op de gebieden die 
onder het sociale scorebord vallen.

Amendement 90

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) of het plan voor herstel en 
veerkracht bijdraagt tot de ontwikkeling 
van belangrijke infrastructuur, met name 
in de lidstaten waar het bbp per hoofd van 
de bevolking onder het EU-gemiddelde 
ligt en de overheidsschuld van een 
duurzaam niveau is;
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Amendement 91

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) of een aanzienlijk deel van het 
bedrag dat voor het plan voor herstel en 
veerkracht wordt gevraagd, bijdraagt aan 
de uitvoering van de EPSR-doelstellingen, 
op basis van de door de Commissie 
aangeleverde methodologie 
overeenkomstig artikel 14, lid 1;

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

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 een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 27 bis, 
een besluit vast ter beoordeling van het 
plan voor herstel en veerkracht. 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 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als de betrokken lidstaat steun in 
de vorm van leningen aanvraagt, worden in 

2. Als de betrokken lidstaat steun in 
de vorm van leningen aanvraagt, worden in 
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dat besluit ook het bedrag van de steun in 
de vorm van leningen als bedoeld in 
artikel 12, leden 4 en 5, alsmede de 
aanvullende hervormingen en 
investeringsprojecten die moeten worden 
uitgevoerd door de lidstaat die de steun in 
de vorm van leningen ontvangt, met 
inbegrip van de aanvullende mijlpalen en 
streefdoelen, vastgelegd.

dat besluit van de Commissie ook het 
bedrag van de steun in de vorm van 
leningen als bedoeld in artikel 12, leden 4 
en 5, alsmede de aanvullende 
hervormingen en investeringsprojecten die 
moeten worden uitgevoerd door de lidstaat 
die de steun in de vorm van leningen 
ontvangt, met inbegrip van de aanvullende 
mijlpalen en streefdoelen, vastgelegd.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het plan voor herstel en 
veerkracht, met inbegrip van de 
desbetreffende mijlpalen en streefdoelen, 
voor de betrokken lidstaat op grond van 
objectieve omstandigheden deels of in zijn 
geheel niet langer te verwezenlijken is, kan 
de betrokken lidstaat een met redenen 
omkleed verzoek aan de Commissie richten 
om de in artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde 
besluiten te wijzigen of te vervangen. 
Daartoe kan de lidstaat een voorstel voor 
een gewijzigd of een nieuw plan voor 
herstel en veerkracht indienen.

1. Wanneer het plan voor herstel en 
veerkracht, met inbegrip van de 
desbetreffende mijlpalen en streefdoelen 
op grond van objectieve omstandigheden 
deels of in zijn geheel niet langer te 
verwezenlijken is, of veranderingen van 
de sociale en economische indicatoren 
een significante invloed hebben op het 
oorspronkelijke, door de lidstaat 
ingediende plan, kan de betrokken lidstaat 
een met redenen omkleed verzoek aan de 
Commissie richten om de in artikel 17, 
leden 1 en 2, bedoelde besluiten te 
wijzigen of te vervangen. Daartoe kan de 
lidstaat een voorstel voor een gewijzigd of 
een nieuw plan voor herstel en veerkracht 
indienen, na de nationale sociale partners 
en andere relevante belanghebbenden te 
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hebben gehoord. De lidstaat kan voor dit 
doeleinde gebruikmaken van het 
instrument voor technische ondersteuning 
en kan te allen tijde een verzoek om 
technische ondersteuning indienen.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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.

3. 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, als bedoeld in artikel 17, 
lid 1, 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 de in artikel 17, lid 1, 
bedoelde gedelegeerde handeling, 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.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de betrokken lidstaat niet 6. Wanneer de betrokken lidstaat niet 
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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.

binnen zes maanden na de opschorting de 
noodzakelijke maatregelen heeft genomen, 
kan de Commissie de financiële bijdrage 
beschikbaar stellen voor regionale en 
lokale overheden en andere 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
sociale partners en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, die een 
bijdrage leveren aan de aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld 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 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien de financiële bijdrage 
wordt opgeschort in verband met 
tekortkomingen op het vlak van de 
rechtstaat zorgt de Commissie ervoor dat 
in aanmerking komende regionale en 
plaatselijke autoriteiten en andere 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
sociale partners en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, steun van de 
faciliteit blijven ontvangen.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7

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, 

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, 
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wordt de financiële bijdrage geannuleerd 
op grond van artikel 14, lid 1, van het 
Financieel Reglement.

wordt de financiële bijdrage beschikbaar 
gesteld voor regionale en lokale 
overheden en andere belanghebbenden, 
met inbegrip van de sociale partners en 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, die een bijdrage leveren aan 
de aanpak van de uitdagingen die zijn 
vastgesteld in het plan voor herstel en 
veerkracht.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt een besluit over de 
annulering van de financiële bijdrage 
nadat zij de betrokken lidstaat in de 
gelegenheid heeft gesteld binnen twee 
maanden na de mededeling van haar 
beoordeling van de vraag of geen concrete 
vorderingen zijn gemaakt, opmerkingen te 
maken.

De betrokken lidstaat wordt in de 
gelegenheid gesteld binnen twee maanden 
na de mededeling van de beoordeling door 
de Commissie van de vraag of geen 
concrete vorderingen zijn gemaakt, 
opmerkingen te maken.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

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 

De betrokken lidstaat brengt in het kader 
van het Europees Semester tweemaal per 
jaar 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 halfjaarlijkse 
verslagen 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 inbegrip van de getroffen 
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veerkracht. maatregelen om de coördinatie tussen de 
faciliteit, de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en andere door de 
Unie gefinancierde programma’s te 
waarborgen. Het verslag wordt gelijktijdig 
en onverwijld toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Amendement 102

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 
en hun beoordeling bij haar gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 17, 
gelijktijdig en onverwijld aan het Europees 
Parlement en de Raad toekomen.

Amendement 103

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
in lid 2 bedoelde communicatieactiviteiten 
van de Commissie, in het bijzonder met 
betrekking tot de verplichting gebruik te 
maken van de in het kader van de 
faciliteit verleende steun, adequaat 
worden verspreid op de passende 
regionale en lokale niveaus.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
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Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Scorebord voor herstel en veerkracht

1. De Commissie voert een scorebord 
voor herstel en veerkracht in (het 
“scorebord”) waarop de mate van 
implementatie wordt aangegeven van de 
overeengekomen hervormingen en 
investeringen in het kader van de plannen 
voor herstel en veerkracht van elke 
lidstaat.
2. Het scorebord bevat belangrijke 
indicatoren, zoals sociale, economische en 
milieu-indicatoren, die de vooruitgang 
evalueren die is geboekt met de plannen 
voor herstel en veerkracht op elk van de 
zes gebieden die het toepassingsgebied 
van deze verordening afbakenen.
3. Het scorebord vermeldt de mate 
waarin de relevante mijlpalen van de 
plannen voor herstel en veerkracht zijn 
verwezenlijkt en de vastgestelde 
tekortkomingen bij de uitvoering ervan, 
alsmede de aanbevelingen van de 
Commissie om de respectieve 
tekortkomingen aan te pakken.
4. Het scorebord geeft ook een 
samenvatting van de belangrijkste 
aanbevelingen aan de lidstaten met 
betrekking tot hun plannen voor herstel 
en veerkracht. Voor de plannen voor 
sociale vooruitgang wordt het scorebord 
gebaseerd op het sociale scorebord van 
het Europees Semester, waarop het een 
aanvulling vormt.
5. Het scorebord dient als basis voor 
een permanente uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten, die zal 
plaatsvinden in de vorm van een 
gestructureerde dialoog die op 
regelmatige basis wordt georganiseerd.
6. Het scorebord wordt voortdurend 
bijgewerkt en is openbaar te raadplegen 
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op de website van de Commissie. Het geeft 
de status van de betalingsaanvragen, 
betalingen, opschortingen en 
annuleringen van financiële bijdragen 
aan.
7. De Commissie presenteert het 
scorebord tijdens een door de bevoegde 
commissies van het Europees Parlement 
georganiseerde hoorzitting.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarverslag Kwartaalverslag

Amendement 106

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 
driemaandelijks gelijktijdig verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad over de 
uitvoering van de bij deze verordening 
ingestelde faciliteit.

Amendement 107

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 kwartaalverslag 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.
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Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het jaarverslag bevat daarnaast de 
volgende gegevens:

3. Het kwartaalverslag bevat 
daarnaast de volgende gegevens:

Amendement 109

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het gebruik van het instrument 
voor technische ondersteuning voor de 
voorbereiding, uitvoering, herziening en 
verbetering van de plannen voor herstel 
en veerkracht; 

Amendement 110

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) informatie over de mate waarin 
regionale en lokale autoriteiten en andere 
belanghebbenden, waaronder de sociale 
partners en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld werden 
geraadpleegd voordat de plannen voor 
herstel en veerkracht werden ingediend;

Amendement 111

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) de mate waarin het in 
artikel 16, lid 3, letter b bis), bepaalde 
wordt nageleefd.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie legt vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening aan 
het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s een 
onafhankelijk evaluatieverslag over de 
uitvoering ervan en uiterlijk drie jaar na het 
einde van 2027 een onafhankelijk ex-
postevaluatieverslag voor.

1. De Commissie legt vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
gelijktijdig aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s een 
onafhankelijk evaluatieverslag over de 
uitvoering ervan en uiterlijk drie jaar na het 
einde van 2027 een onafhankelijk 
genderresponsief ex-postevaluatieverslag 
voor.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het ex-postevaluatieverslag bestaat 
uit een algemene beoordeling van de bij 
deze verordening ingestelde instrumenten 
en bevat informatie over het effect ervan 
op lange termijn.

4. Het ex-postevaluatieverslag bestaat 
uit een algemene beoordeling van de bij 
deze verordening ingestelde instrumenten 
en bevat informatie over het effect ervan 
op lange termijn, onder meer op de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
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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 grote publiek, 
waaronder via de media, doelgericht en op 
samenhangende, doeltreffende, evenredige 
en niet-discriminerende wijze te 
informeren.

Amendement 115

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 2 
bedoelde informatie- en 
communicatiemaatregelen van de 
Commissie, in het bijzonder met 
betrekking tot de verplichting gebruik te 
maken van de in het kader van de 
faciliteit verleende steun, adequaat 
worden verspreid op de passende 
regionale en lokale niveaus.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Schrappen
Comitéprocedure
1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een comité. Dat comité is een comité 
in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.
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2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 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 9, leden 1 en 2, en 
artikel 17, lid 1, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
een termijn van zeven jaar met ingang 
van ... [datum van inwerkingtreding van 
deze verordening]. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het einde 
van de termijn van zeven jaar een verslag 
op over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.
3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 9, leden 1 en 2, en 
artikel 17, lid 1, 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 
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gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 9, 
leden 1 en 2, en artikel 17, lid 1, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement, noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van 
twee maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de 
Raad vóór het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Amendement 118

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) of het plan voor herstel en 
veerkracht bijdraagt tot de ontwikkeling 
van essentiële infrastructuur, met name in 
lidstaten waar het bbp per hoofd onder het 
gemiddelde van de Unie ligt en het niveau 
van de staatsschuld houdbaar is.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2.4 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de EPSR en de 
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verwezenlijking van de UNSDG’s;

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2.4 – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij aan een betere toekomst voor de 
volgende generatie;

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2.4 – streepje 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij aan de vaststelling van 
geïntegreerde investeringsplannen op het 
gebied van digitale infrastructuur en 
vaardigheden, alsook aan de 
totstandbrenging van een doeltreffend 
financieringskader daarvoor, hetgeen 
ervoor moet zorgen dat regio’s in de Unie 
zo concurrerend mogelijk zijn;
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