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Amendement 65
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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. 
Gendermainstreaming, met inbegrip van 
genderbudgettering, moet daarom in al 
het beleid en alle regelgeving van de EU 
worden geïntegreerd.

Or. en

Amendement 66
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 

(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. 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 
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gepresenteerd als een manier om de 
prioritaire investeringsprojecten die 
nationale of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren.

tot kansen en sociale bescherming te 
waarborgen, kwetsbare groepen te 
beschermen en de levensstandaard van 
iedereen te verbeteren. 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.

Or. en

Amendement 67
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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”), dat is gebaseerd op de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten, de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties en de doelstellingen van de 
Europese Green Deal, 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 
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krijgen, vast te stellen en te coördineren.

Or. fr

Amendement 68
Sandra Pereira

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) Gezien de specifieke 
aanbevelingen en structurele 
hervormingen van het Europees Semester 
is dit een instrument voor EU-bemoeienis, 
bedoeld om het fiscale en economische 
beleid van de lidstaten te monitoren en in 
te perken, waarbij de EU vaak haar 
toevlucht neemt tot chantage en sancties 
teneinde maatregelen in te voeren die 
gericht zijn op het liberaliseren van 
openbare diensten, het ontwrichten van de 
arbeidsmarkt en het doordrukken van 
bezuinigingen. De uitvoering hiervan leidt 
tot trage economische ontwikkeling, 
werkloosheid, armoede en 
sociaaleconomische en territoriale 
ongelijkheid.

Or. pt

Amendement 69
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(4) De uitbraak van de pandemie 
COVID-19 in het begin van 2020 heeft de 
economische vooruitzichten voor de 
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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 
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.

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 COVID-19-crisis 
heeft een onevenredige impact op 
vrouwen en meisjes wegens bestaande 
ongelijkheden die er onder meer toe 
leiden dat vrouwen en meisjes tijdens de 
lockdown een hoger risico lopen het 
slachtoffer te worden van geweld en de 
arbeidsmarkt vaker verlaten, hetgeen 
wordt veroorzaakt doordat zij meer 
worden belast met zorgtaken en er relatief 
meer vrouwen werkzaam zijn in sectoren 
die gevolgen ondervinden van de 
lockdown, in de informele economie en in 
sectoren waar de omstandigheden 
onzekerder zijn. Daarnaast heeft de crisis 
een onevenredige impact op 
vrouwenrechtenorganisaties. De huidige 
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 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. De 
huidige COVID-19-pandemie en de vorige 
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economische en financiële crisis hebben 
aangetoond dat de verschillen tussen 
lidstaten op gebieden als economische 
ontwikkeling, belastingmiddelen, 
levensstandaard en de kwaliteit van 
overheidsdiensten na een crisis vaak 
groter worden. Economische crises 
hebben tot gevolg dat de ongelijkheid 
tussen en binnen samenlevingen 
langdurig groter en meer zichtbaar wordt, 
tenzij de effecten ervan snel en 
doeltreffend worden opgevangen door 
middel van crisisparaatheid en 
economische, sociale, ecologische en 
administratieve veerkracht. Een gebrek 
aan veerkracht kan ook tot gevolg hebben 
dat schokken onnodig tussen lidstaten of 
in de hele Unie doorwerken, waardoor 
uitdagingen ontstaan voor de 
convergentie en cohesie in de Unie en de 
stabiliteit van de economische en 
monetaire unie en de eengemaakte markt 
in gevaar komt.

Or. en

Amendement 70
Sandra Pereira

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 

(4) De uitbraak van de pandemie 
COVID-19 in het begin van 2020 heeft de 
tekortkomingen van het door de EU 
gepropageerde beleid aangetoond, 
waardoor alle macht in haar instellingen 
is gecentraliseerd en de soevereine 
capaciteiten van de lidstaten zijn 
afgekalfd; waardoor industriële 
verhoudingen zijn ontregeld, de regels 
voor werktijden zijn versoepeld en het 
inkomen van arbeiders is gedaald; en dat 
heeft bijgedragen aan de verdwijning of 
privatisering van openbare diensten. De 
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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 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.

COVID-19-pandemie toont aan dat de 
lidstaten met strenger gereguleerde 
arbeidsomstandigheden en openbare 
diensten die in universele 
maatschappelijke maatregelen voorzien 
en bijdragen tot het aanpakken van 
structurele uitsluiting, veerkrachtiger zijn 
en beter in staat zijn te herstellen.

Or. pt

Amendement 71
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

(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 
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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 
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.

zijn versterkt door COVID-19. De huidige 
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, met name 
socialezekerheidsstelsels die een 
fatsoenlijke levensstandaard voor 
iedereen waarborgen, 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 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. Bij deze hervormingen 
en investeringen moet ook rekening 
worden gehouden met de vereisten in 
verband met het bevorderen van de 
volksgezondheid en van inclusieve en 
kwalitatieve arbeidsmarkten, met extra 
aandacht voor de werkgelegenheid voor 
jongeren, met de beschikbaarheid van 
toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve 
openbare diensten, met het waarborgen 
van een fatsoenlijke levensstandaard en 
sociale zekerheid voor iedereen en met 
onderwijs en levenslang leren van een 
hoog niveau.

Or. fr
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Amendement 72
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 
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.

(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 
COVID-19-pandemie en de voorafgaande 
economische en financiële crisis hebben 
duidelijk gemaakt dat het ontwikkelen van 
deugdelijke en veerkrachtige economieën 
en financiële en socialewelvaartsstelsels 
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 
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.

Or. en
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Amendement 73
Miriam Lexmann

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 
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.

(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. De huidige 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 
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.
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Or. en

Amendement 74
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het socialewelvaartsstelsel 
garandeert Europese 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 
socialewelvaartsstelsels geconfronteerd 
met een ongekende situatie van stress en 
druk, aangezien niet voorzien was dat zij 
moesten tegemoetkomen aan de 
maatschappelijke vraag in het kader van 
een sanitaire en economische 
noodsituatie. De socialewelvaartsstelsels 
moeten worden versterkt op een manier 
die garandeert dat zij resultaten kunnen 
leveren en de gehele bevolking kunnen 
bedienen, met name in situaties van crisis 
of systeemschokken.

Or. en

Amendement 75
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De economische gevolgen van de 
COVID-19-uitbraak 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 EU-kader voor het 
bepalen van de prioritaire economische 
hervormingen en investeringen, maar de 
behoefte aan herstel en vergroting van de 
veerkracht, die door COVID-19 extra 
werd blootgelegd, overstijgt het domein 
van economisch beleid en hier moet op 
adequate wijze prioriteit aan worden 
gegeven bij het ontwerp en de uitwerking 
van het Europees Semester. De 
governance van de economische en 
monetaire unie moet worden aangepast, 
onder meer door de tekortkomingen op 
het gebied van parlementaire 
verantwoording en het gebrek aan 
democratisch toezicht aan te pakken.

Or. en

Amendement 76
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

(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 
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proces van opwaartse economische en 
sociale convergentie te ondersteunen. Dit is 
des te noodzakelijker in de nasleep van de 
pandemie, om de weg vrij te maken voor 
een snel herstel.

proces van opwaartse economische en 
sociale convergentie te ondersteunen. Dit is 
des te noodzakelijker in de nasleep van de 
pandemie, om de weg vrij te maken voor 
een snel herstel dat gelijke tred houdt met 
de uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten, de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling en de 
Overeenkomst van Parijs. Naast de 
gevolgen van deze pandemie gaan de 
klimaatverandering en de uitdagingen in 
verband met het milieu, de globalisering, 
de digitalisering en de demografische 
ontwikkelingen gepaard met ingrijpende 
wijzigingen van de Europese economieën 
en samenlevingen. Deze hervormingen 
moeten gelijktijdig talrijke actuele 
uitdagingen aanpakken.

Or. fr

Amendement 77
Eugen Tomac

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) De uitvoering van hervormingen 
die bijdragen tot een hoge mate van 
veerkracht van de binnenlandse 
economieën, het versterken van de 
aanpassingscapaciteit en het ontsluiten van 
het groeipotentieel, behoren tot de 
beleidsprioriteiten van de Unie. Zij zijn 
daarom van cruciaal belang om het herstel 
op een houdbaar pad vast te stellen en het 
proces van opwaartse economische en 
sociale convergentie te ondersteunen. Dit is 
des te noodzakelijker in de nasleep van de 
pandemie, om de weg vrij te maken voor 
een snel herstel, met name omdat in de EU 
al voor de pandemie sprake was van een 
tekort aan sociale investeringen, dat door 
de Europese Commissie voor 
verschillende sectoren in totaal op 
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142 miljard EUR werd geschat, met een 
tekort van 15 miljard EUR voor onderwijs 
en 70 miljard EUR voor gezondheidszorg.

Or. en

Amendement 78
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) De uitvoering van hervormingen 
die bijdragen tot een hoge mate van 
veerkracht van de binnenlandse 
economieën en sociale vooruitgang, het 
versterken van de aanpassingscapaciteit en 
het ontsluiten van het potentieel voor 
inclusieve groei, behoren tot de 
beleidsprioriteiten van de Unie. Zij zijn 
daarom van cruciaal belang om het herstel 
op een houdbaar pad vast te stellen en het 
proces van opwaartse economische en 
sociale convergentie te ondersteunen. Dit is 
des te noodzakelijker in de nasleep van de 
pandemie, om de weg vrij te maken voor 
een snel herstel. Sociale duurzaamheid en 
inclusie moeten een hoeksteen vormen 
van dit proces om samenlevingen inclusief 
en veerkrachtig te maken.

Or. en

Amendement 79
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 80
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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 EU 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 
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uitsluiting te voorkomen, en hebben een 
positief effect op het bbp omdat meer 
vrouwen betaald werk kunnen doen.

Or. en

Amendement 81
Maria Walsh

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) Het beleid van economische 
bezuinigingen dat werd ingevoerd na de 
wereldwijde financiële crisis in 2008, 
heeft geleid tot een drastische daling van 
de overheidsinvesteringen. Het is echter 
van essentieel belang tijdens crises 
anticyclisch te handelen en investeringen 
te ondersteunen, het economische en 
maatschappelijke herstel te versnellen, de 
werkgelegenheid te beschermen en 
nieuwe banen te scheppen, het potentieel 
voor duurzame groei op de lange termijn 
te versterken, met als doel ook de 
maatschappelijke veerkracht en cohesie te 
vergroten en te voorkomen dat de 
ongelijkheid en armoede toenemen. Om 
duurzame groei te bewerkstelligen en 
banen te scheppen, is het van cruciaal 
belang dat wordt geïnvesteerd in groene en 
digitale technologieën, capaciteiten en 
processen die erop zijn gericht een 
circulaire en koolstofneutrale economie 
tot stand te brengen.

Or. en

Amendement 82
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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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 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 
bestrijden van energiearmoede en het 
stimuleren van de energie-efficiëntie van 
woningen en andere belangrijke 
economische sectoren, zijn van belang om 
duurzame groei te realiseren en 
kwalitatieve banen te helpen scheppen. Dit 
zal de Unie ook veerkrachtiger en minder 
afhankelijk maken door diversificatie van 
de belangrijkste toeleveringsketens.

Or. fr

Amendement 83
Miriam Lexmann

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 

(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 
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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.

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 en behouden. Dit zal de 
Unie ook veerkrachtiger en minder 
afhankelijk maken door diversificatie van 
de belangrijkste toeleveringsketens.

Or. en

Amendement 84
Joanna Kopcińska

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 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 kwalitatief 
hoogwaardige banen te helpen scheppen. 
Dit zal de Unie ook veerkrachtiger en 
onafhankelijker maken door diversificatie 
van de belangrijkste toeleveringsketens.

Or. en

Amendement 85
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
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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 
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.

(8) Tegen deze achtergrond is het 
noodzakelijk het huidige kader voor de 
verstrekking van ondersteuning aan de 
lidstaten te versterken en te zorgen voor 
een mechanisme dat de verdeling mogelijk 
maakt van directe financiële ondersteuning 
van EU-niveau naar de lidstaten door 
middel van een innovatief instrument aan 
de hand waarvan middelen zo worden 
verdeeld dat de Europese prioriteiten 
worden ondersteund en verantwoording, 
transparantie en democratisch toezicht 
met betrekking tot de uitvoering van 
overeengekomen nationale hervormings- 
en investeringsplannen worden 
gewaarborgd. Hiertoe moet op grond van 
deze verordening een faciliteit voor herstel 
en veerkracht (“de faciliteit”) worden 
vastgesteld die doeltreffende financiële en 
significante steun moet verstrekken voor de 
uitvoering van hervormingen en de 
bijbehorende overheidsinvesteringen in de 
lidstaten, in het bijzonder met het oog op 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de nieuwe strategie voor duurzame 
groei die is gepresenteerd in het kader van 
de Europese Green Deal. 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. 

Or. en

Amendement 86
Sandra Pereira

Voorstel voor een verordening
Overweging 8



AM\1211996NL.docx 21/143 PE655.970v01-00

NL

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 
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.

(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 
veerkracht (“de faciliteit”) worden 
vastgesteld om overheidsinvesteringen te 
faciliteren die wellicht resulteren in beleid 
dat rekening houdt met de behoeften en 
ontwikkelingsstrategieën van de lidstaten 
en fatsoenlijk werk tegen een fatsoenlijk 
loon bevordert, geschraagd door 
collectieve onderhandelingen; dat 
overheidsinvesteringen in infrastructuur 
en productieve sectoren stimuleert en 
groene, innovatieve ontwikkeling steunt 
die sociale en territoriale cohesie 
waarborgt; dat in openbare diensten 
investeert en deze naar een hoger plan tilt, 
waardoor universele, hoogwaardige en 
laagdrempelige maatschappelijke 
maatregelen mogelijk zijn. 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.

Or. pt

Amendement 87
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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 
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bedrag kunnen toewijzen dat via InvestEU 
beschikbaar zal worden gesteld om de 
solvabiliteit te ondersteunen van bedrijven 
die in de lidstaten zijn gevestigd en voor 
hun voorbereidende, monitoring-, 
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 88
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Gezien de Europese Green Deal als 
de Europese strategie voor duurzame groei 
en de vertaling van de toezeggingen van de 
Unie tot uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties zal de door deze verordening 
vastgestelde faciliteit met ten minste 50 % 
van haar middelen een bijdrage leveren 
om klimaatacties en milieuduurzaamheid te 
mainstreamen en het globale streefdoel te 
bereiken dat 40 % van uitgaven uit de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen van de 
Unie ondersteunen, waarbij een extra 
10 % voor de biodiversiteit wordt 
geoormerkt. De EU-taxonomie moet 
worden gebruikt om de uitvoering van 
dergelijke overkoepelende doelstellingen 
te monitoren. De faciliteit mag in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852 
enkel activiteiten ondersteunen die geen 
ernstige afbreuk doen aan één of 
meerdere milieudoelstellingen waarnaar 
wordt verwezen in artikel 9 van 
Verordening (EU) 2020/852 en 
activiteiten die worden uitgevoerd met 
inachtneming van de 
“minimumgaranties” uit hoofde van 
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artikel 18 van Verordening (EU) 
2020/852.

Or. en

Amendement 89
Eugen Tomac

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Gezien de Europese Green Deal als 
de Europese strategie voor duurzame groei 
en de vertaling van de toezeggingen van de 
Unie tot uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties zal de door deze verordening 
vastgestelde faciliteit een bijdrage leveren 
om klimaatacties en milieuduurzaamheid te 
mainstreamen en het globale streefdoel te 
bereiken dat 25 % van uitgaven uit de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen 
ondersteunen. Voorts moet in het kader 
van de faciliteit in gelijke mate prioriteit 
worden toegekend aan de sociale dimensie 
van duurzaamheidsbehoeften en moet het 
welzijn van mensen in al het beleid 
centraal staan, aangezien de Agenda 2030 
een holistische en sectoroverschrijdende 
beleidsbenadering vereist teneinde te 
garanderen dat economische, sociale en 
milieu-uitdagingen integraal worden 
aangepakt.

Or. en

Amendement 90
Margarita de la Pisa Carrión

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

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

(11) Gezien de Europese Green Deal als 
de Europese strategie voor duurzame groei 
en de vertaling van de toezeggingen van de 
Unie tot uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties moet de door deze verordening 
vastgestelde faciliteit te allen tijde en in 
alle gevallen voorzien in de economische 
en sociale behoeften die het gevolg zijn 
van de COVID-19-pandemie en voor 
zover mogelijk 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.

Or. es

Amendement 91
Marianne Vind

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Gezien de Europese Green Deal als 
de Europese strategie voor duurzame groei 
en de vertaling van de toezeggingen van de 
Unie tot uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties zal de door deze verordening 
vastgestelde faciliteit een bijdrage leveren 
om klimaatacties en milieuduurzaamheid te 
mainstreamen en het globale streefdoel te 
bereiken dat 30 % van uitgaven uit de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen 
ondersteunen, waarbij geen middelen 
worden toegekend voor maatregelen die 
afbreuk doen aan het traject naar een 
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klimaatneutrale EU in 2050.

Or. en

Amendement 92
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Gezien de Europese Green Deal als 
de Europese strategie voor duurzame groei 
en de vertaling van de toezeggingen van de 
Unie tot uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties zal de door deze verordening 
vastgestelde faciliteit een bijdrage leveren 
om klimaatacties en milieuduurzaamheid te 
mainstreamen, een rechtvaardige transitie 
te verzekeren waarbij niemand wordt 
uitgesloten en het globale streefdoel te 
bereiken dat 37 % van uitgaven uit de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen 
ondersteunen.

Or. fr

Amendement 93
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In overeenstemming met de 
Europese pijler van sociale rechten als de 
sociale strategie van Europa om te 
waarborgen dat de transities op het gebied 
van klimaatneutraliteit, digitalisering en 
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demografische verandering, evenals het 
herstel naar aanleiding van de COVID-
19-pandemie, vanuit maatschappelijk 
oogpunt eerlijk en rechtvaardig verlopen, 
zal de faciliteit die bij deze verordening 
wordt opgericht bijdragen aan de 
uitvoering van de 20 EPSR-beginselen en 
aan de verwezenlijking van doelstellingen 
en mijlpalen met betrekking tot sociale 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 94
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om deze algemene doelstellingen 
te bereiken, worden de relevante acties 
tijdens de voorbereiding en de uitvoering 
van de faciliteit geïdentificeerd, en 
worden zij in het kader van de relevante 
evaluaties en toetsingen opnieuw 
beoordeeld. Ook moet de nodige aandacht 
worden besteed aan het effect van de in 
het kader van deze verordening 
ingediende nationale plannen ter 
bevordering van de groene transitie, maar 
ook van de digitale transformatie. Zij 
zullen een belangrijke rol spelen bij het 
weer op gang brengen en moderniseren 
van onze economie.

Schrappen

Or. en

Amendement 95
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 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, openbare 
gezondheidsstelsels en beleid in 
overeenstemming met de Europese pijler 
van sociale rechten, zoals sociale 
bescherming, hoogwaardige banen en 
investeringen, gendergelijkheid, de 
integratie van personen met een 
handicap, sociale dialoog en de 
versterking van democratische stelsels, 
met inbegrip van efficiënte en 
onafhankelijke rechtsstelsels, evenals 
mediapluralisme en -vrijheid.

Or. en

Amendement 96
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 97
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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 

(13) Opdat er, ter waarborging van 
uniforme uitvoeringsvoorwaarden, 
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 betreffende de 
werking van de Europese Unie 
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 het deels of helemaal 
opschorten 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 
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de bevoegdheid krijgen om, op voorstel 
van de Commissie, deze opschortingen 
door middel van uitvoeringshandelingen 
op te heffen.

van het Europees Parlement en de Raad 
[VGB] (...). Het is zaak niet te vergeten 
dat zolang de algemene 
ontsnappingsclausule van kracht is en de 
economische en maatschappelijke 
gevolgen van de COVID-19-pandemie 
aanhouden, de maatregelen om de 
faciliteit aan gezonde economische 
governance te koppelen niet van 
toepassing zijn.
Het is tevens zaak de faciliteit tegelijk te 
koppelen aan de inachtneming van de 
klimaatdoelstellingen in Verordening 
(EU) XXX/XX van het Europees 
Parlement en de Raad [tot vaststelling van 
een kader voor de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (Europese 
klimaatwet)] […] en van de Europese 
pijler van sociale rechten. Wanneer de 
klimaatdoelstellingen en/of de Europese 
pijler van sociale rechten niet voldoende 
in acht worden genomen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
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 het deels of helemaal 
opschorten van de betalingen in het kader 
van die faciliteit.

Or. fr

Amendement 98
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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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 de Unie in de nasleep van 
de crisis wordt hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame groei wordt gestimuleerd.

(14) De algemene doelstelling van de 
faciliteit moet de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie 
zijn, alsmede het leveren van een bijdrage 
aan de doelstellingen van het beleid van 
de Unie, de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties en 
de Europese pijler van sociale rechten. 
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, het bevorderen van 
de digitale transitie en het ondersteunen 
van een rechtvaardige en inclusieve 
transitie naar een ecologisch duurzame, 
energie- en hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie, waarin zo snel 
mogelijk en vanaf 2050 netto geen 
broeikasgassen meer worden uitgestoten, 
waardoor de werkgelegenheid wordt 
bevorderd en het potentieel voor 
duurzame groei van de economieën van de 
Unie in de nasleep van de crisis wordt 
hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame en vanuit genderoogpunt 
evenwichtige duurzame groei wordt 
gestimuleerd.

Or. en

Amendement 99
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de zes beleidsterreinen vastgesteld in deze 
verordening met zich meebrengen, door 
middel van de bevordering van 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, alsmede het leveren van een 
bijdrage aan de doelstellingen van het 
beleid van de Unie, de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties, de Europese pijler van sociale 
rechten, de Overeenkomst van Parijs en 
de versterking van de eengemaakte markt. 
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, 
sociale vooruitgang, het leveren van een 
bijdrage aan het herstel van het 
groeipotentieel van de economieën van de 
Unie, het bevorderen van het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid in de 
nasleep van de COVID-19-pandemie en 
het stimuleren van duurzame groei.

Or. en

Amendement 100
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

(14) De doelstellingen van de faciliteit 
moeten bestaan in het bijdragen tot 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, tot de strategische autonomie van 
de Unie, tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties en 
van de klimaatdoelstellingen van de Unie, 
alsook tot de uitvoering van de Europese 
pijler van sociale rechten. Daartoe moet de 
faciliteit bijdragen aan het verbeteren van 
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het groeipotentieel van de economieën van 
de Unie in de nasleep van de crisis wordt 
hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame groei wordt gestimuleerd.

de veerkracht van de lidstaten, het 
beperken van de sociale en economische 
gevolgen van de crisis, met name voor de 
kwetsbaarste groepen en voor jongeren, 
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 kwalitatieve werkgelegenheid wordt 
bevorderd en duurzame groei wordt 
gestimuleerd.

Or. fr

Amendement 101
Miriam Lexmann

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 
de Unie in de nasleep van de crisis wordt 
hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame groei wordt gestimuleerd.

(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, met de nodige 
aandacht voor de meest kwetsbare 
groepen, waaronder ouderen, personen 
met een handicap en gezinnen met 
kinderen, en het ondersteunen van de 
groene en de digitale transitie die gericht 
zijn op het realiseren van een 
klimaatneutraal Europa in 2050, waardoor 
het groeipotentieel van de economieën van 
de Unie in de nasleep van de crisis wordt 
hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame groei wordt gestimuleerd.

Or. en
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Amendement 102
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 
de Unie in de nasleep van de crisis wordt 
hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame groei wordt gestimuleerd.

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

Or. en

Amendement 103
Miriam Lexmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Teneinde bij te dragen aan 
de algemene doelstellingen moet de 
faciliteit ook bijdragen aan het verbeteren 
van de veerkracht van de lidstaten door 
actief te zijn op gebieden als onderwijs, 
beroepsopleiding en bij- en omscholing, 
met inbegrip van formeel en informeel 
onderwijs. Bij een efficiënte 
ondersteuning van het onderwijsproces 
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waarin rekening wordt gehouden met alle 
huidige uitdagingen, moeten alle 
belanghebbenden, waaronder niet-
gouvernementele organisaties, bedrijven 
en onderwijsinstellingen, worden 
betrokken. Het onderwijsproces moet 
inclusief zijn en tegemoetkomen aan de 
dynamische behoeften van de 
arbeidsmarkt. 

Or. en

Amendement 104
Sandra Pereira

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 
COVID-19 en moet 
overheidsinvesteringen aanwenden om 
sociale en territoriale cohesie van de 
lidstaten en de Europese Unie te 
structureren.

Or. pt

Amendement 105
Kira Marie Peter-Hansen
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namens de Verts/ALE-Fractie

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, moet 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 plan voor herstel en veerkracht moet 
in overeenstemming zijn met de 
toezeggingen die de Unie heeft gedaan in 
het kader van de Overeenkomst van Parijs 
en rekening houden 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 en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, 
zoals vastgesteld in Verordening (EU) 
2020/852 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 juni 2020 betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
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2019/2088 [taxonomieverordening van de 
EU], eerbiedigen. De faciliteit mag niet 
worden gebruikt om activiteiten te 
ondersteunen die worden vermeld op de 
uitsluitingslijst waarnaar in deze 
verordening wordt verwezen. Voorts moet 
ten minste 50 % van de plannen voor 
herstel en veerkracht gericht zijn op 
mainstreaming van klimaat- en andere 
doelstellingen met betrekking tot 
ecologische duurzaamheid. De EU-
taxonomie moet worden gebruikt om de 
uitvoering van dergelijke overkoepelende 
doelstellingen te monitoren. De plannen 
voor herstel en veerkracht moeten in 
overeenstemming zijn met de 
Gendergelijkheidsstrategie 2020-2025. De 
maatregelen moeten ook in 
overeenstemming zijn met de plicht om de 
waarden die in artikel 2 VEU zijn 
verankerd, te eerbiedigen en bevorderen. 
De plannen moeten een transversaal 
genderonderdeel bevatten met onder meer 
verplichte gendereffectbeoordelingen en 
controles achteraf, gendertoetsing en 
vereisten met betrekking tot 
genderevenwicht en gelijke beloning voor 
alle economische activiteiten die door de 
plannen worden ondersteund. De lidstaten 
moeten ook garanderen dat in het kader 
van de nationale plannen naar geslacht 
uitgesplitste gegevens worden verzameld 
en genderbudgettering wordt toegepast. 

Or. en

Amendement 106
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
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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.

faciliteit, moet 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 
gedragscode voor partnerschap 
raadplegingen organiseren met de lokale 
en regionale overheden en andere 
belanghebbenden, waaronder de sociale 
partners en het maatschappelijk 
middenveld. Het plan voor herstel en 
veerkracht 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. Het plan 
voor herstel en veerkracht moet ook 
specifieke voortgangsindicatoren op het 
gebied van ongelijkheid en op sociaal 
gebied bevatten waar gebruik van moet 
worden gemaakt. 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.

Or. en
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Amendement 107
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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, moet 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 plan voor herstel en veerkracht moet 
bijdragen tot de strategische autonomie 
van de Unie, tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties en 
van de klimaatdoelstellingen van de Unie, 
alsook tot de uitvoering van de Europese 
pijler van sociale rechten, en in 
overeenstemming zijn met de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die in het kader van het 
Europees Semester zijn vastgesteld, met 
name in verband met sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid, 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 
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activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie.

Or. fr

Amendement 108
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moet het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent, inclusief plan voor herstel en 
veerkracht. Het plan voor herstel en 
veerkracht 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 plannen 
voor sociale vooruitgang, 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 Green Deal, de Digitale Agenda, 
de EPSR, de kindergarantie en de 
jongerengarantie vallen, moet het plan 
ook maatregelen bevatten die relevant zijn 
op 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 
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milieuprioriteiten van de Unie. mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. Ten minste 
30 % van de plannen voor herstel en 
veerkracht moet zijn gericht op 
investeringen die verband houden met de 
verwezenlijking van de EPSR-
doelstellingen.

Or. en

Amendement 109
Marianne Vind

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 

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moet het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het plan voor herstel en veerkracht 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 rechtstreeks 
bijdragen aan 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 
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streefcijfers, doelstellingen en bijdragen 
mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie.

streefcijfers, doelstellingen en bijdragen 
mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie; activiteiten 
die afbreuk doen aan de doelstelling van 
klimaatneutraliteit in 2050 mogen dus 
niet door de faciliteit worden gesteund.

Or. en

Amendement 110
Eugen Tomac

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 

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moet het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het plan voor herstel en veerkracht 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 en acties die aansluiten op 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten, 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 
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mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie.

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.

Or. en

Amendement 111
Joanna Kopcińska

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 

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moet het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het plan voor herstel en veerkracht moet 
in overeenstemming zijn met de 
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 
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volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie.

volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie.

Or. en

Amendement 112
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De lidstaten moeten 
garanderen dat de sociale partners 
worden geraadpleegd wanner de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht worden opgesteld. Teneinde de 
consistentie en relevantie van nationale 
plannen te verbeteren, moeten de sociale 
partners de mogelijkheid krijgen in een 
vroeg stadium input te leveren, voordat de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht worden ingediend bij de EU. 
Als het nationale plan voor herstel en 
veerkracht bij het nationale 
hervormingsprogramma wordt gevoegd, 
worden de sociale partners bij voorkeur 
uiterlijk in februari geraadpleegd over een 
nationaal 
ontwerphervormingsprogramma. Als het 
nationale plan voor herstel en veerkracht 
of updates ervan niet bij het nationale 
hervormingsprogramma worden gevoegd, 
garanderen de lidstaten dat de sociale 
partners uiterlijk één maand voordat het 
plan wordt ingediend bij de Europese 
Commissie worden geraadpleegd. De 
sociale partners worden gehoord 
overeenkomstig de nationale regels en 
praktijken. In nationale plannen voor 
herstel en veerkracht wordt toegelicht op 
welke manier rekening is gehouden met 
de input van de sociale partners en indien 
de sociale partners hierom verzoeken, 
wordt hun advies bij de nationale 
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hervormingsprogramma’s of, in 
voorkomend geval, bij de nationale 
plannen voor herstel en veerkracht 
gevoegd.

Or. en

Amendement 113
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 114
Margarita de la Pisa Carrión
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie is een 
fundamenteel element om te waarborgen 
dat de overschakeling naar een 
klimaatneutrale economie op billijke wijze 
plaatsvindt. Het biedt specifieke steun die 
ertoe bijdraagt om tijdens de periode 
2021-2027 ten minste 100 miljard EUR te 
mobiliseren in de zwaarst getroffen 
regio’s ter compensatie van de 
sociaaleconomische effecten van de 
transitie.

Or. es

Amendement 115
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) De lidstaten moeten 
garanderen dat de sociale partners 
worden geraadpleegd wanner de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht worden opgesteld. Teneinde de 
consistentie en relevantie van nationale 
plannen te verbeteren, moeten de sociale 
partners de mogelijkheid krijgen in een 
vroeg stadium input te leveren, voordat de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht worden ingediend bij de EU. 
Als het nationale plan voor herstel en 
veerkracht bij het nationale 
hervormingsprogramma wordt gevoegd, 
worden de sociale partners bij voorkeur 
uiterlijk in februari geraadpleegd over een 
nationaal 
ontwerphervormingsprogramma. Als het 
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nationale plan voor herstel en veerkracht 
of updates ervan niet bij het nationale 
hervormingsprogramma worden gevoegd, 
garanderen de lidstaten dat de sociale 
partners uiterlijk één maand voordat het 
plan wordt ingediend bij de Europese 
Commissie worden geraadpleegd. De 
sociale partners worden gehoord 
overeenkomstig de nationale regels en 
praktijken. In nationale plannen voor 
herstel en veerkracht wordt toegelicht op 
welke manier rekening is gehouden met 
de input van de sociale partners en indien 
de sociale partners dit willen, wordt hun 
advies bij de nationale 
hervormingsprogramma’s of, in 
voorkomend geval, bij de nationale 
plannen voor herstel en veerkracht 
gevoegd.

Or. en

Amendement 116
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Om te zorgen voor een zinvolle 
financiële bijdrage die in verhouding staat 
tot de daadwerkelijke behoeften van de 
lidstaten om de in het plan voor herstel en 
veerkracht opgenomen hervormingen en 
investeringen uit te voeren en te voltooien, 
is het passend om voor de financiële steun 
een maximale financiële bijdrage (d.w.z. 
de niet-terugvorderbare financiële steun) in 
het kader van de faciliteit beschikbaar te 
stellen. Voor 2021 en 2022 moet die 
maximale bijdrage worden berekend op 
basis van de bevolkingsomvang, de inverse 
van het bruto binnenlands product (bbp) 
per hoofd van de bevolking, het 
werkloosheidspercentage, het tekort aan 
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relatievewerkloosheidspercentage van 
elke lidstaat.

arbeidsplaatsen en het 
armoederisicopercentage voor de jaren 
2015-2019. Voor 2023 en 2024 moet die 
maximale financiële bijdrage worden 
berekend op basis van de 
bevolkingsomvang, de inverse van het 
bruto binnenlands product (bbp), het 
armoederisicopercentage en het in de 
periode 2020 tot 2021 waargenomen 
gecumuleerde verlies aan reëel bbp, ten 
opzichte van 2019.

Or. en

Amendement 117
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(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 moet 
worden opgesteld op basis van een dialoog 
op meerdere niveaus met lokale 
overheden, sociale partners, 
maatschappelijke organisaties en andere 
relevante belanghebbenden, om een zo 
groot mogelijke consensus te bereiken. 
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 de doelstellingen van de 
Europese Green Deal, in het bijzonder het 
potentieel voor duurzame groei, het 
scheppen van hoogwaardige banen en de 
economische en sociale veerkracht; het 
moet ook maatregelen omvatten die 
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een nauwe samenwerking. relevant zijn voor de groene en de digitale 
transities; het moet ook maatregelen 
omvatten voor een politiek neutrale 
verdeling van maximaal 5 % van de totale 
fondsen voor de ondersteuning van het 
maatschappelijk middenveld, organisaties 
zonder winstoogmerk en onafhankelijke 
media; het moet ook een toezegging van 
de regering omvatten dat voldoende 
fondsen zullen worden verstrekt aan 
gemeenten, ten minste een bedrag dat 
overeenkomt met 80 % van de middelen 
die voorafgaand aan de COVID-19-crisis 
voor hen beschikbaar waren; het moet 
ook een toelichting omvatten van de wijze 
waarop met de maatregelen in het plan 
wordt beoogd de tekortkomingen aan te 
pakken met betrekking tot de waarden die 
zijn verankerd in artikel 2 VEU; het moet 
bovendien ook een toelichting omvatten 
over de afstemming van het voorgestelde 
plan voor herstel en veerkracht op de 
laatste landspecifieke aanbevelingen die 
zijn aangenomen in het kader van het 
Europees Semester. In het plan moet ook 
worden aangetoond hoe naar verwachting 
zal worden bijgedragen aan 
gendergelijkheid en genderevenwichtige 
groei en werkgelegenheid. De Commissie 
en de lidstaten moeten tijdens het hele 
proces streven naar een nauwe 
samenwerking.

Or. en

Amendement 118
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

(21) Om nationale betrokkenheid bij en 
concentratie op relevante hervormingen en 
investeringen te garanderen, moeten 
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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.

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 
kwalitatieve 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 
mate waarin het voorgestelde plan voor 
herstel en veerkracht bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties en van de klimaatdoelstellingen 
van de Unie, alsook tot de uitvoering van 
de Europese pijler van sociale rechten; 
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, met name in 
verband met sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid. De Commissie en 
de lidstaten moeten tijdens het hele proces 
streven naar een nauwe samenwerking.

Or. fr

Amendement 119
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 

(21) Om nationale betrokkenheid bij en 
concentratie op relevante hervormingen en 
investeringen te garanderen, moeten 
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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.

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 en over de manier waarop de 
sociale partners en andere relevante 
belanghebbenden zijn geraadpleegd. Bij 
de raadpleging van de sociale partners 
moet ook worden gestreefd naar het 
vergroten van hun betrokkenheid bij de 
nationale plannen en het verbeteren van 
de consistentie van deze plannen met de 
doelstellingen en mijlpalen die de impact 
ervan meten. De Commissie en de 
lidstaten moeten tijdens het hele proces 
streven naar een nauwe samenwerking.

Or. en

Amendement 120
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 

(21) Om nationale betrokkenheid bij en 
concentratie op relevante hervormingen en 
investeringen te garanderen, moeten 
lidstaten die steun wensen te ontvangen, bij 
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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.

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 beschrijven in welke mate 
regionale en lokale overheden en anderen 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld, voorafgaand aan de 
indiening van het plan zijn geraadpleegd, 
en daarnaast voortgangsindicatoren op 
het gebied van ongelijkheid en op sociaal 
gebied bevatten waar gebruik van moet 
worden gemaakt, evenals maatregelen 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.

Or. en

Amendement 121
Marianne Vind

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 

(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 
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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.

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 
rechtstreeks bijdragen aan de groene en 
de digitale transities, waarbij geen enkele 
maatregel afbreuk mag doen aan de 
mogelijkheid om tegen 2050 een 
klimaatneutrale EU te verwezenlijken; 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.

Or. en

Amendement 122
Joanna Kopcińska

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 

(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 
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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.

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 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.

Or. en

Amendement 123
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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 

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

van de Unie, tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties en 
van de klimaatdoelstellingen van de Unie, 
alsook tot de uitvoering van de Europese 
pijler van sociale rechten; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht een blijvend effect zal hebben 
op de betrokken lidstaat; of te verwachten 
valt dat het plan voor herstel en veerkracht 
daadwerkelijk ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel, het scheppen van 
kwalitatieve banen en de economische en 
sociale veerkracht van de lidstaat te 
versterken, de economische en sociale 
gevolgen van de crisis, met name voor de 
kwetsbaarste groepen en voor jongeren, 
op te vangen en de economische, sociale en 
territoriale cohesie en opwaartse 
economische en sociale convergentie 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.

Or. fr

Amendement 124
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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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 
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 

(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 (in dit opzicht 
zal de Europese Commissie de 
betrokkenheid van de sociale partners 
bevorderen, zoals wordt voorzien in deze 
verordening en met volledig inachtneming 
van de nationale regels en praktijken, 
door middel van landspecifieke 
aanbevelingen, multilateraal toezicht, 
collegiale toetsingen en de uitwisseling 
van goede praktijken); of het plan 
maatregelen bevat die doeltreffend 
bijdragen tot de eerlijke 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 
op de betrokken lidstaat; of te verwachten 
valt dat het plan voor herstel en veerkracht 
daadwerkelijk zal bijdragen tot de 
verwezenlijking van de toezeggingen van 
de Unie en van haar lidstaten, in het 
bijzonder in het kader van de 
Overeenkomt van Parijs, de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling van de VN, 
de Europese pijler van sociale rechten en 
op het gebied van gendermainstreaming, 
en of de door de lidstaat verstrekte 
motivering van de geraamde totale kosten 
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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.

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 
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.

Or. en

Amendement 125
Marianne Vind

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 

(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 
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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 
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.

bijdragen tot de groene en digitale 
overgang en aan het aangaan van de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen, waarbij geen 
enkele maatregel afbreuk mag doen aan 
de mogelijkheid om tegen 2050 een 
klimaatneutrale EU te verwezenlijken; of 
te verwachten valt dat het plan voor herstel 
en veerkracht een blijvend effect zal 
hebben op de betrokken lidstaat; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht daadwerkelijk ertoe zal 
bijdragen het groeipotentieel, het scheppen 
van banen en de economische en sociale 
veerkracht van de lidstaat te versterken, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis op te vangen en de economische, 
sociale en territoriale cohesie te 
bevorderen; of de door de lidstaat 
verstrekte motivering van de geraamde 
totale kosten van het ingediende plan voor 
herstel en veerkracht redelijk en 
aannemelijk is, en of die kosten in 
verhouding staan tot de verwachte impact 
op de economie en de werkgelegenheid; of 
het voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen bevat voor de 
uitvoering van hervormingen en projecten 
voor overheidsinvesteringen die coherente 
acties behelzen; en of te verwachten valt 
dat de door de betrokken lidstaat 
voorgestelde regeling zal zorgen voor 
daadwerkelijke uitvoering van het plan 
voor herstel en veerkracht, met inbegrip 
van de beoogde mijlpalen en streefdoelen 
alsmede de bijbehorende indicatoren.

Or. en

Amendement 126
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22



PE655.970v01-00 58/143 AM\1211996NL.docx

NL

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 
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 

(22) De Commissie moet het door de 
lidstaten voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht beoordelen en daarbij nauw 
samenwerken met de betrokken lidstaat, en 
de sociale partners en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld bij dit 
proces betrekken. 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 
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 



AM\1211996NL.docx 59/143 PE655.970v01-00

NL

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.

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.

Or. en

Amendement 127
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 
op de betrokken lidstaat; of te verwachten 
valt dat het plan voor herstel en veerkracht 
daadwerkelijk ertoe zal bijdragen het 

(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 in het kader van het 
Europees Semester, zoals de nationale 
hervormingsprogramma’s; 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 
op de betrokken lidstaat; of te verwachten 
valt dat het plan voor herstel en veerkracht 
daadwerkelijk ertoe zal bijdragen het 
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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.

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, de economische, sociale en 
territoriale cohesie te bevorderen en de 
infrastructuurkloof te dichten; 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.

Or. en

Amendement 128
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
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.

(24) Om ertoe bij te dragen dat plannen 
van goede kwaliteit worden opgesteld en 
om de Commissie bij te staan bij de 
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. Bij toepassing 
van deze verordening wordt 
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artikel 152 VWEU volledig in acht 
genomen, en de krachtens deze 
verordening uitgebrachte nationale 
plannen voor herstel en veerkracht 
houden rekening met de nationale 
praktijken en instellingen voor 
loonvorming. Deze verordening neemt 
artikel 28 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie in 
acht en mag bijgevolg geen afbreuk doen 
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 
in overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijken.

Or. en

Amendement 129
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 
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.

(24) Om ertoe bij te dragen dat plannen 
van goede kwaliteit worden opgesteld en 
om de Commissie bij te staan bij de 
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 kan niet om technische ondersteuning 
worden gevraagd op terreinen die volledig 
of deels binnen het mandaat van de 
sociale partners vallen, tenzij de sociale 
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partners hiermee instemmen.

Or. en

Amendement 130
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Bij toepassing van deze 
verordening wordt artikel 152 VWEU 
volledig in acht genomen, en de krachtens 
deze verordening uitgebrachte nationale 
plannen voor herstel en veerkracht 
houden rekening met de nationale 
praktijken en instellingen voor 
loonvorming. Deze verordening neemt 
artikel 28 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie in 
acht en mag bijgevolg geen afbreuk doen 
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 
in overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijken.

Or. en

Amendement 131
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Mits het plan voor herstel en 
veerkracht op afdoende wijze aan de 
beoordelingscriteria voldoet, moet aan de 
betrokken lidstaat de maximale financiële 

(26) De Raad moet de beoordeling van 
de plannen voor herstel en veerkracht op 
basis van een voorstel van de Commissie 
en door middel van een uitvoeringsbesluit 
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bijdrage worden toegewezen indien de 
geraamde totale kosten van het pakket, 
verminderd met de nationale 
cofinanciering, gelijk zijn aan, of hoger 
zijn dan, het bedrag van de maximale 
financiële bijdrage zelf. Aan de betrokken 
lidstaat moet daarentegen een bedrag 
worden toegewezen dat gelijk is aan de 
geraamde totale kosten van het plan voor 
herstel en veerkracht, verminderd met de 
nationale medefinanciering, indien die 
geraamde totale kosten, verminderd met de 
nationale medefinanciering, lager zijn dan 
de maximale financiële bijdrage zelf. Er 
mag aan de lidstaat geen enkele financiële 
bijdrage worden toegekend indien het plan 
voor herstel en veerkracht onvoldoende 
beantwoordt aan de beoordelingscriteria.

goedkeuren, en moet trachten dit besluit 
binnen vier weken na indiening van dit 
voorstel vast te stellen. Mits het plan voor 
herstel en veerkracht op afdoende wijze 
aan de beoordelingscriteria voldoet, moet 
aan de betrokken lidstaat de maximale 
financiële bijdrage worden toegewezen 
indien de geraamde totale kosten van het 
pakket, verminderd met de nationale 
cofinanciering, gelijk zijn aan, of hoger 
zijn dan, het bedrag van de maximale 
financiële bijdrage zelf. Aan de betrokken 
lidstaat moet daarentegen een bedrag 
worden toegewezen dat gelijk is aan de 
geraamde totale kosten van het plan voor 
herstel en veerkracht, verminderd met de 
nationale medefinanciering, indien die 
geraamde totale kosten, verminderd met de 
nationale medefinanciering, lager zijn dan 
de maximale financiële bijdrage zelf. Er 
mag aan de lidstaat geen enkele financiële 
bijdrage worden toegekend indien het plan 
voor herstel en veerkracht onvoldoende 
beantwoordt aan de beoordelingscriteria.

Or. en

Amendement 132
Joanna Kopcińska

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te zorgen dat de financiële 
steun in de eerste jaren na de crisis 
vervroegd beschikbaar wordt gesteld, en 
dat deze steun verenigbaar is met de 
beschikbare financiering voor dit 
instrument, moeten de middelen vóór 
31 december 2024 aan de lidstaten worden 
toegewezen. Daartoe moeten voor ten 
minste 60 procent van de niet-
terugvorderbare steun de juridische 
verbintenissen uiterlijk op 31 december 
2022 worden aangegaan. Het resterende 

(27) Om te zorgen dat de financiële 
steun in de eerste jaren na de crisis 
vervroegd beschikbaar wordt gesteld, en 
dat deze steun verenigbaar is met de 
beschikbare financiering voor dit 
instrument, moeten de middelen vóór 
31 december 2023 aan de lidstaten worden 
toegewezen. Daartoe moeten voor ten 
minste 60 procent van de niet-
terugvorderbare steun de juridische 
verbintenissen uiterlijk op 31 december 
2022 worden aangegaan. Het resterende 
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bedrag moet uiterlijk op 31 december 2024 
wettelijk zijn vastgelegd.

bedrag moet uiterlijk op 31 december 2023 
wettelijk zijn vastgelegd.

Or. en

Amendement 133
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 
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 

(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 
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 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 
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betalen aan de hand van het bereiken van 
de resultaten.

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 beoordelen. 
De Raad moet deze beoordeling met een 
gekwalificeerde meerderheid kunnen 
goedkeuren op basis van een voorstel van 
de Commissie, door middel van een 
uitvoeringsbesluit dat de Raad binnen vier 
weken na indiening van het voorstel zal 
trachten vast te stellen.

Or. en

Amendement 134
Joanna Kopcińska

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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 135
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Een lidstaat moet de mogelijkheid 
hebben om binnen de uitvoeringsperiode 
een gemotiveerd verzoek tot wijziging van 
het plan voor herstel en veerkracht in te 
dienen indien deze handelwijze door 
objectieve omstandigheden 
gerechtvaardigd is. De Commissie moet 
het gemotiveerde verzoek beoordelen en, 
in voorkomend geval, binnen vier 
maanden een nieuw besluit nemen.

(30) Een lidstaat moet de mogelijkheid 
hebben om binnen de uitvoeringsperiode 
een gemotiveerd verzoek tot wijziging van 
het plan voor herstel en veerkracht in te 
dienen indien deze handelwijze door 
objectieve omstandigheden 
gerechtvaardigd is. Indien de Commissie 
van mening is dat de redenen die zijn 
aangedragen door de betrokken lidstaat 
een dergelijke wijziging rechtvaardigen, 
moet zij het nieuwe plan binnen twee 
maanden beoordelen. De betrokken 
lidstaat en de Commissie kunnen zo nodig 
onderling overeenkomen deze uiterste 
termijn met een redelijke periode te 
verlengen. De Raad moet de beoordeling 
van het nieuwe plan goedkeuren door 
middel van een uitvoeringsbesluit dat is 
gebaseerd op een voorstel van de 
Commissie.

Or. en
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Amendement 136
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Indien in het kader van het 
Europees Semester en in het bijzonder de 
landspecifieke aanbevelingen uitdagingen 
worden vastgesteld die urgente 
hervormingen vereisen, maar de 
betrokken lidstaat op inadequate wijze 
gebruikmaakt van de toegewezen 
financiering of de Commissie besluit 
dergelijke financiering op te schorten 
wegens een onbevredigende uitvoering 
van de plannen voor herstel en veerkracht 
of in het geval van tekortkomingen met 
betrekking tot de rechtsstaat, moeten 
activiteiten op regionaal en lokaal niveau, 
waaronder initiatieven van het 
maatschappelijk middenveld die bijdragen 
aan de aanpak van dergelijke 
uitdagingen, blijven profiteren van de 
faciliteit, en moet financiering 
beschikbaar worden gesteld voor 
regionale en lokale overheden en andere 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
sociale partners en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld.

Or. en

Amendement 137
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 
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het bijzonder met betrekking tot de 
verplichting de in het kader van de 
faciliteit verleende steun zichtbaar te 
maken, adequaat worden verspreid op het 
passende regionale en lokale niveau, via 
verschillende kanalen en op niet-
discriminerende wijze.

Or. en

Amendement 138
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 

(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 
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de onderliggende gegevens. Om de 
voortdurende relevantie van de 
operationele regelingen met betrekking tot 
de heersende omstandigheden tijdens de 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht mogelijk te maken, moet het 
mogelijk zijn dat de onderdelen van 
dergelijke technische regelingen met 
wederzijdse instemming kunnen worden 
gewijzigd. De horizontale regels die door 
het Europees Parlement en de Raad zijn 
vastgesteld op basis van artikel 322 VWEU 
op deze verordening van toepassing. Deze 
regels zijn neergelegd in het Financieel 
Reglement en bepalen met name de 
procedure om het budget vast te stellen en 
uit te voeren door middel van subsidies, 
aanbestedingen, prijzen en indirecte 
uitvoering, en voorzien in controles van de 
verantwoordelijkheid van financiële 
actoren. De op grond van 
artikel 322 VWEU vastgestelde regels 
hebben eveneens betrekking op de 
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.

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

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

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

Or. en
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Amendement 139
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 
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 

(39) De door de lidstaten uit te voeren 
plannen voor herstel en veerkracht en de 
daaraan toegewezen financiële bijdrage 
moeten door de Raad worden 
aangenomen door middel van een 
uitvoeringsbesluit, op basis van een 
voorstel van de Commissie. 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 uitvoeringsbesluit 
moet het voor de betrokken lidstaat en de 
Commissie mogelijk zijn om met 
betrekking tot bepaalde operationele 
regelingen van technische aard 
overeenstemming te bereiken over de 
aspecten van de uitvoering met betrekking 
tot de termijnen, de indicatoren voor de 
mijlpalen en streefdoelen, en de toegang tot 
de onderliggende gegevens. Om de 
voortdurende relevantie van de 
operationele regelingen met betrekking tot 
de heersende omstandigheden tijdens de 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht mogelijk te maken, moet het 
mogelijk zijn dat de onderdelen van 
dergelijke technische regelingen met 
wederzijdse instemming kunnen worden 
gewijzigd. De horizontale regels die door 
het Europees Parlement en de Raad zijn 
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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.

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.

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

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

Or. en

Amendement 140
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

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 

1. Het toepassingsgebied van de bij deze 
verordening ingestelde faciliteit voor 
herstel en veerkracht bestrijkt de volgende 
zes voornaamste beleidsgebieden:



PE655.970v01-00 72/143 AM\1211996NL.docx

NL

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.

– groene transitie, rekening houdend met 
de doelstellingen van de Green Deal;
– digitale transformatie, rekening 
houdend met de doelstellingen van de 
digitale agenda;
– economische cohesie, productiviteit en 
concurrentievermogen, rekening houdend 
met de doelstellingen van de industriële 
strategie en de kmo-strategieën;
– sociale cohesie, rekening houdend met 
de doelstellingen van de Europese pijler 
van sociale rechten;
– institutionele veerkracht, met het oog op 
een vergroting van de capaciteit om op 
crises te reageren; en
– beleidsmaatregelen voor de volgende 
generatie, rekening houdend met de 
doelstellingen van de jongerengarantie en 
de kindergarantie.

Or. en

Amendement 141
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toepassingsgebied van de bij deze 
verordening ingestelde faciliteit voor 
herstel en veerkracht bestrijkt 
beleidsgebieden die samenhangen met de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, de groene en de digitale transitie, 

Het toepassingsgebied van de bij deze 
verordening ingestelde faciliteit voor 
herstel en veerkracht bestrijkt 
beleidsgebieden die samenhangen met de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, de groene en de digitale transitie, 
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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.

gezondheid, concurrentievermogen, 
veerkracht, productiviteit, cultuur, 
opleiding en vaardigheden, onderzoek en 
innovatie, slimme, duurzame en inclusieve 
groei, sociale bescherming, hoogwaardige 
banen en investeringen, gendergelijkheid, 
alsmede de inclusie van mensen met een 
handicap, stabiliteit van de financiële 
stelsels, sociale dialoog en de versterking 
van democratische stelsels, met inbegrip 
van efficiënte en onafhankelijke 
rechtssystemen, evenals mediapluralisme 
en -vrijheid.

Or. en

Amendement 142
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het toepassingsgebied van de bij deze 
verordening ingestelde faciliteit voor 
herstel en veerkracht bestrijkt 
beleidsgebieden die samenhangen met de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, het dichten van de 
infrastructuurkloof, 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.

Or. en

Amendement 143
Marianne Vind
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het toepassingsgebied van de bij deze 
verordening ingestelde faciliteit voor 
herstel en veerkracht bestrijkt 
beleidsgebieden die samenhangen met de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, de transitie naar een 
klimaatneutrale EU tegen 2050, 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.

Or. en

Amendement 144
Eugen Tomac

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 145
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Faciliteit voor herstel en veerkracht 
die bij deze verordening wordt opgericht, 
zal niet worden toegepast voor:
a) de ontmanteling of de bouw van 
kerncentrales;
b) de productie, verwerking, distributie, 
opslag of verbranding van fossiele 
brandstoffen;
c) investeringen in 
luchthaveninfrastructuur, met 
uitzondering van de ultraperifere regio’s;
d) investeringen in capaciteitsuitbreiding 
voor autoweginfrastructuur.

Or. en

Amendement 146
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 VWEU volledig in acht 
genomen, en de krachtens deze 
verordening uitgebrachte nationale 
plannen voor herstel en veerkracht 
houden rekening met de nationale 
praktijken en instellingen voor 
loonvorming. Deze verordening houdt 
rekening met artikel 28 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
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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.

Or. en

Amendement 147
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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 bestaat 
in het bijdragen tot de economische, 
sociale en territoriale cohesie, tot de 
strategische autonomie van de Unie, tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties en van de klimaatdoelstellingen 
van de Unie, alsook tot de uitvoering van 
de Europese pijler van sociale rechten 
door de veerkracht en het 
aanpassingsvermogen van de lidstaten te 
verbeteren, de sociale en economische 
gevolgen van de crisis te verzachten, met 
name voor de kwetsbaarste groepen en 
voor jongeren, 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 kwalitatieve banen in de 
nasleep van de COVID-19-crisis te 
stimuleren en duurzame groei te 
bevorderen.

Or. fr
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Amendement 148
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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 de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie te bevorderen door de 
veerkracht en het aanpassingsvermogen 
van de lidstaten te verbeteren, de sociale, 
economische en gendergerelateerde 
gevolgen van de crisis te verzachten en de 
groene en de digitale transitie te 
ondersteunen en werknemers die nadelen 
ondervinden van dergelijke productieve 
transities tegelijkertijd te beschermen, 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 rechtvaardige duurzame 
groei te bevorderen.

Or. en

Amendement 149
Eugen Tomac

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 

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 
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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.

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. Het welzijn 
van personen moet in al het beleid 
centraal staan.

Or. en

Amendement 150
Marianne Vind

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 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 transitie naar een 
klimaatneutrale EU tegen 2050 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.

Or. en

Amendement 151
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van de 1. De algemene doelstelling van de 
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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.

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, de infrastructuurkloof te 
dichten 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.

Or. en

Amendement 152
Sandra Pereira

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 
teneinde 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 
COVID-19 en moet 
overheidsinvesteringen aanwenden om 
sociale en territoriale cohesie van de 
lidstaten en de Europese Unie te 
structureren.
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Or. pt

Amendement 153
Eugen Tomac

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 EU 
ondermijnen. Deze specifieke doelstelling 
zal worden nagestreefd in nauwe 
samenwerking met de betrokken lidstaten.

Or. en

Amendement 154
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De faciliteit draagt bij aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
het Uniebeleid, de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling (SDG’s) van de 
VN, de Europese pijler van sociale 
rechten, het Akkoord van Parijs en de 
versterking van de eengemaakte markt, 
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door middel van de uitvoering van 
maatregelen, zoals:
– maatregelen ter verwezenlijking van de 
doelstelling van het Akkoord van Parijs 
en de Green Deal die de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Unie 
dichterbij brengen, en zodoende bijdragen 
aan het geleidelijk koolstofvrij maken van 
de economie;
– maatregelen die de digitale 
infrastructuur en de digitalisering van 
nationale systemen en werkplekken 
ondersteunen, de toegang tot werken 
online verbeteren en digitale 
vaardigheden bevorderen;
– maatregelen ter ondersteuning van het 
herstel en de stabiliteit van de economie, 
stimulansen voor aanpassing aan het 
industriebeleid, industriële ecosystemen 
en diversificatie van toeleveringsketens, 
kmo’s, onderzoek en innovatie, 
ondernemerschap, ontwikkeling van 
duurzame infrastructuur, maatregelen om 
het effect van de crisis op het proces van 
de invoering van de eenheidsmunt door de 
lidstaten buiten de eurozone te 
verzachten;
– maatregelen ter versterking van 
socialezekerheidsstelsels, levenslang leren 
en opleiding, inclusief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van de 
sociale dialoog, het scheppen van 
hoogwaardige banen, de bestrijding van 
armoede, inkomensongelijkheid en 
genderongelijkheid, de bevordering van 
sociale integratie, de aanpak van 
energiearmoede en het creëren van gelijke 
kansen, alsmede cohesie;
– maatregelen ter versterking van de 
veerkracht, de kwaliteit, de 
toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de 
capaciteit van de gezondheids- en 
zorgstelsels, ter verbetering van de 
doeltreffendheid van het openbaar 
bestuur en de nationale stelsels, onder 
meer door de administratieve lasten tot 
een minimum te beperken, de 
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doeltreffendheid van de rechtsstelsels te 
verbeteren en het toezicht op de 
bestrijding van het witwassen van geld te 
verbeteren;
– maatregelen ter bevordering van 
onderwijs, kwalificaties, de verwerving en 
validatie van competenties, 
herkwalificatie van de actieve 
beroepsbevolking, gegarandeerde-
banenprogramma’s voor werklozen, 
maatregelen om te investeren in toegang 
en kansen voor kinderen en jongeren in 
verband met onderwijs, gezondheid, 
voeding, banen en huisvesting, en 
beleidsmaatregelen om de generatiekloof 
te overbruggen.

Or. en

Amendement 155
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Hervormingen en investeringen 
die door de lidstaten na 1 februari 2020 in 
gang zijn gezet, komen in aanmerking 
voor de faciliteit voor hervorming en 
veerkracht.

Or. en

Amendement 156
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 
komen voor technische ondersteuning uit 
hoofde van artikel 7 van de verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van een instrument voor 
technische ondersteuning.

Or. en

Amendement 157
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 158
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Maatregelen om de faciliteit te koppelen 
aan gezonde economische governance

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 
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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.
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.
De opschorting van de in artikel 17 
bedoelde termijn is van toepassing met 
ingang van de dag volgende op de 
vaststelling van het in de eerste alinea 
bedoelde besluit.
In geval van opschorting van de 
betalingen is artikel 15, lid 9, van de 
verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
(...) van toepassing.
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, 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.
De desbetreffende procedures of 
betalingen worden hervat op de dag 
volgende op de opheffing van de 
opschorting.

Or. en

Amendement 159
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Artikel 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Maatregelen om de faciliteit te koppelen 
aan gezonde economische governance

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.
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.
De opschorting van de in artikel 17 
bedoelde termijn is van toepassing met 
ingang van de dag volgende op de 
vaststelling van het in de eerste alinea 
bedoelde besluit.
In geval van opschorting van de 
betalingen is artikel 15, lid 9, van de 
verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
(...) van toepassing.
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, 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.
De desbetreffende procedures of 
betalingen worden hervat op de dag 
volgende op de opheffing van de 
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opschorting.

Or. en

Amendement 160
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen om de faciliteit te koppelen 
aan gezonde economische governance

Maatregelen om de faciliteit te koppelen 
aan gezonde economische governance en 
aan de inachtneming van de 
klimaatdoelstellingen en van de Europese 
pijler van sociale rechten

Or. fr

Amendement 161
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij significante niet-naleving in 
verband met een van de in artikel 15, lid 7, 
van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake [...] 
[GB-verordening] bedoelde gevallen stelt 
de Commissie, bij wege van gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 27 bis 
een besluit vast tot opschorting van de 
termijn voor de vaststelling van de in 
artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde besluiten 
of tot gedeeltelijke of volledige opschorting 
van de betalingen in het kader van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht.

Or. fr
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Amendement 162
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij significante niet-naleving in 
verband met een van de in artikel 15, lid 7, 
van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake [...] 
[GB-verordening] bedoelde gevallen stelt 
de Raad, op voorstel van de Commissie, bij 
wege van uitvoeringsbesluit 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.

Or. en

Amendement 163
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in de eerste alinea bedoelde besluit tot 
opschorting van de betalingen is niet van 
toepassing zolang de algemene 
ontsnappingsclausule van kracht is en de 
ernstige economische en 
maatschappelijke gevolgen van de 
COVID-19-pandemie aanhouden.

Or. fr
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Amendement 164
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer de klimaatdoelstellingen 
in de Europese klimaatwet 1 bis en/of de 
Europese pijler van sociale rechten niet 
voldoende in acht worden genomen, stelt 
de Commissie bij wege van gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 27 bis 
een besluit vast tot opschorting van de 
termijn voor de vaststelling van de in 
artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde besluiten 
of tot gedeeltelijke of volledige 
opschorting van de betalingen in het 
kader van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht.
__________________
1 bis Verordening (EU) XXX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad [tot 
vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet)].

Or. fr

Amendement 165
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

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, 
op voorstel van de Commissie, bij wege 
van uitvoeringshandeling een besluit vast 

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, 
op voorstel van de Commissie, bij wege 
van uitvoeringsbesluit een besluit vast tot 
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tot opheffing van de in het vorige lid 
bedoelde opschorting van de termijn of van 
de betalingen.

opheffing van de in het vorige lid bedoelde 
opschorting van de termijn of van de 
betalingen.

Or. en

Amendement 166
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

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, 
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.

2. Doet zich een van de in artikel 15, 
lid 11, van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake [...] 
bedoelde gevallen voor, dan stelt de 
Commissie, bij wege van gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 27 bis 
een besluit vast tot opheffing van de in het 
vorige lid bedoelde opschorting van de 
termijn of van de betalingen.

Or. fr

Amendement 167
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien in het kader van het 
Europees Semester en in het bijzonder de 
landspecifieke aanbevelingen uitdagingen 
worden vastgesteld die urgente 
hervormingen vereisen, maar de 
betrokken lidstaat op inadequate wijze 
gebruikmaakt van de toegewezen 
financiering of de Commissie besluit 
dergelijke financiering op te schorten 
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wegens een onbevredigende uitvoering 
van de plannen voor herstel en veerkracht 
of in het geval van tekortkomingen met 
betrekking tot de rechtsstaat, blijven 
activiteiten op regionaal en lokaal niveau, 
waaronder initiatieven van het 
maatschappelijk middenveld die bijdragen 
aan de aanpak van dergelijke 
uitdagingen, profiteren van de faciliteit, 
en wordt financiering beschikbaar gesteld 
voor regionale en lokale overheden en 
andere belanghebbenden, met inbegrip 
van de sociale partners en organisaties 
van het maatschappelijk middenveld.

Or. en

Amendement 168
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toewijzing van het in artikel 5, 
lid 1, onder a), bedoelde bedrag wordt voor 
elke lidstaat een maximale financiële 
bijdrage berekend aan de hand van de in 
bijlage I beschreven methode, op basis van 
de bevolkingsomvang, de inverse van het 
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd 
van de bevolking en het relatieve 
werkloosheidspercentage van elke lidstaat.

Voor de toewijzing van het in artikel 5, 
lid 1, onder a), bedoelde bedrag wordt voor 
elke lidstaat een maximale financiële 
bijdrage berekend aan de hand van de in 
bijlage I beschreven methode, op basis van 
de bevolkingsomvang, de inverse van het 
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd 
van de bevolking, het 
werkloosheidspercentage van elke lidstaat, 
het tekort aan arbeidsplaatsen, het 
armoederisicopercentage en het in de 
periode 2020 tot 2021 waargenomen 
gecumuleerde verlies aan reëel bbp, ten 
opzichte van 2019.

Voor 2021 en 2022 wordt de maximale 
financiële bijdrage berekend met de in 
bijlage I uiteengezette methode, op basis 
van de bevolkingsomvang, de inverse van 
het bruto binnenlands product (bbp) per 
hoofd van de bevolking, het 
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werkloosheidspercentage, het tekort aan 
arbeidsplaatsen en het 
armoederisicopercentage van elke lidstaat 
voor de jaren 2015-2019.
Voor 2023 en 2024 wordt de maximale 
financiële bijdrage berekend met de in 
bijlage I uiteengezette methode, op basis 
van de bevolkingsomvang, de inverse van 
het bruto binnenlands product (bbp) per 
hoofd van de bevolking, het 
armoederisicopercentage en het in de 
periode 2020 tot 2021 waargenomen 
gecumuleerde verlies aan reëel bbp, ten 
opzichte van 2019. De bijdrage wordt 
uiterlijk 30 juni 2022 vastgesteld.

Or. en

Amendement 169
Joanna Kopcińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in de periode tot 
en met 31 december 2024 een lidstaat op 
aanvraag steun in de vorm leningen 
verstrekken voor de uitvoering van zijn 
plannen voor herstel en veerkracht.

1. De Commissie kan in de periode tot 
en met 31 december 2023 een lidstaat op 
aanvraag steun in de vorm leningen 
verstrekken voor de uitvoering van zijn 
plannen voor herstel en veerkracht.

Or. en

Amendement 170
Joanna Kopcińska

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 

4. De steun in de vorm van leningen 
voor het plan van de betrokken lidstaat 
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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.

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.

Or. en

Amendement 171
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een toelichting over de wijze 
waarop met de maatregelen in het plan 
naar verwachting iets zal worden gedaan 
aan de tekortkomingen met betrekking tot 
de waarden die zijn verankerd de in 
artikel 2 VEU;

Or. en

Amendement 172
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) een toelichting over de wijze 
waarop de maatregelen in het plan naar 
verwachting op doeltreffende en niet-
discriminerende wijze ondersteuning 
zullen bieden voor organisaties zonder 
winstoogmerk uit het maatschappelijk 
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middenveld en gemeenten, regio’s en 
andere subnationale autoriteiten in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 173
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen nationale 
plannen voor herstel en veerkracht op ter 
verwezenlijking van de in artikel 4 
genoemde doelstellingen. In deze plannen 
wordt de hervormings- en 
investeringsagenda van de betrokken 
lidstaat voor de volgende vier jaar 
vastgelegd. De plannen voor herstel en 
veerkracht die in aanmerking komen voor 
financiering uit hoofde van dit instrument, 
omvatten maatregelen voor de uitvoering 
van hervormingen en projecten voor 
investeringen door middel van een 
samenhangend pakket. Voor de opstelling 
van de plannen voor herstel en veerkracht 
kunnen de lidstaten gebruik maken van 
het instrument voor technische 
ondersteuning, overeenkomstig 
Verordening XX/YYYY [tot vaststelling 
van het instrument voor technische 
ondersteuning].
Voor financiering door de faciliteit komen 
maatregelen in verband met de 
economische en sociale gevolgen van de 
COVID-19-pandemie in aanmerking die 
zijn genomen vanaf 1 februari 2020. Ten 
minste 30 % 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 
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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 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties 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.
In overeenstemming met de Europese 
pijler van sociale rechten als de Europese 
strategie voor sociale vooruitgang is, 
draagt ten minste 30 % 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 handeling de 
relevante methodologie vast om de 
lidstaten te helpen aan dat vereiste te 
voldoen.
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 omvattende maatregelen 
op het gebied van hoogwaardige 
werkgelegenheid, onderwijs en 
kwalificaties en 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, 
om te voorkomen dat jongeren een 
“lockdowngeneratie” worden.

Or. en

Amendement 174
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
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Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 en in overeenstemming zijn met 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten. 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. De plannen voor 
herstel en veerkracht worden opgesteld 
naar aanleiding van een toereikende 
raadpleging van regionale en lokale 
overheden en andere belanghebbenden, 
met inbegrip van de sociale partners en 
het maatschappelijk middenveld, in 
overeenstemming met de gedragscode 
voor partnerschap.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Amendement 175
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht dragen bij aan de strategische 
autonomie van de Unie, aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties en van de klimaatdoelstellingen 
van de Unie, alsook aan de uitvoering van 
de Europese pijler van sociale rechten, en 
zijn afgestemd op de desbetreffende 
landspecifieke uitdagingen en prioriteiten 
die zijn vastgesteld in het kader van het 
Europees Semester, vooral die welke 
verband houden met sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid en van belang zijn 
voor of voortvloeien uit de groene en de 
digitale transitie voortvloeien uit de groene 
en de digitale transitie. De plannen voor 
herstel en veerkracht zijn ook in 
overeenstemming met de informatie die 
door de lidstaten is opgenomen in de 
nationale hervormingsprogramma’s in het 
kader van het Europees Semester, in hun 
nationale energie- en klimaatplannen en de 
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.



AM\1211996NL.docx 99/143 PE655.970v01-00

NL

22 […] 22 […]

Or. fr

Amendement 176
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht bevatten plannen voor sociale 
vooruitgang en zijn afgestemd op de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die zijn vastgesteld in het 
kader van het nieuwste Europees Semester, 
vooral die welke van belang zijn voor de in 
artikel 3 vastgestelde beleidsterreinen. 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, de 
plannen voor sociale vooruitgang, met 
inbegrip van de kindergarantie en de 
jongerengarantie, 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 […]
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Or. en

Amendement 177
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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, en de territoriale, sociale en 
economische cohesie. 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 […]

Or. en

Amendement 178
Marianne Vind
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 transitie 
naar klimaatneutraliteit tegen 2050 en de 
digitale transitie. De plannen voor herstel 
en veerkracht zijn ook in overeenstemming 
met de informatie die door de lidstaten is 
opgenomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s in het kader van 
het Europees Semester, in hun nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
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 […]

Or. en

Amendement 179
Joanna Kopcińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 180
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 

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 
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van het voorgaande jaar een ontwerpplan 
indienen, samen met de ontwerpbegroting 
voor het daaropvolgende jaar.

van het voorgaande jaar een ontwerpplan 
indienen, samen met de ontwerpbegroting 
voor het daaropvolgende jaar. Een 
dergelijk ontwerpplan omvat een plan 
voor sociale vooruitgang en wordt 
uiterlijk in februari aan de nationale 
sociale partners voorgelegd voor 
raadpleging, en de sociale partners zullen 
vervolgens ten minste 30 dagen de tijd 
krijgen om een schriftelijke reactie te 
geven.

Or. en

Amendement 181
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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. Een 
dergelijk ontwerpplan wordt uiterlijk in 
februari aan de nationale sociale partners 
voorgelegd voor raadpleging en de sociale 
partners zullen vervolgens ten minste 30 
dagen de tijd krijgen om een schriftelijke 
reactie te geven.

Or. en

Amendement 182
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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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 verwachte 
wijze van aanpak van de relevante 
landspecifieke uitdagingen en prioriteiten 
die zijn vastgesteld in het kader van het 
Europees Semester, met name in verband 
met sociaal en werkgelegenheidsbeleid;

Or. fr

Amendement 183
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 bijdraagt aan het bereik 
en de doelstellingen vastgelegd in de 
artikelen 3 en 4;

Or. en

Amendement 184
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een toelichting over de wijze b) een toelichting over de wijze 
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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;

waarop het plan het groeipotentieel, sociale 
vooruitgang en de economische en sociale 
veerkracht van de betrokken lidstaat 
versterkt en het scheppen van banen 
stimuleert, bijdraagt aan de toepassing 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, de ongelijkheid 
vermindert, de economische en sociale 
gevolgen van de crisis verzacht en tot meer 
economische, sociale en territoriale cohesie 
en convergentie bijdraagt;

Or. en

Amendement 185
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) een toelichting over de wijze 
waarop het plan het groeipotentieel en de 
economische en sociale veerkracht van de 
betrokken lidstaat versterkt en het 
scheppen van kwalitatieve banen 
stimuleert, de economische en sociale 
gevolgen van de crisis verzacht, met name 
voor de kwetsbaarste groepen en voor 
jongeren, en tot meer economische, sociale 
en territoriale cohesie en convergentie en 
tot de strategische autonomie van de Unie 
bijdraagt;

Or. fr

Amendement 186
Miriam Lexmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 187
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 188
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 189
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de mate waarin raadplegingen zijn 
georganiseerd met regionale en lokale 
overheden en andere belanghebbenden, 
waaronder de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld, voordat het 
plan werd ingediend;

Or. en

Amendement 190
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

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

aansluiten op het traject om de 
wereldwijde temperatuurstijging te 
beperken tot 1,5 °C boven de pre-
industriële niveaus, naar verwachting 
zullen bijdragen tot de verwezenlijking van 
de klimaat- en milieudoelstellingen van de 
Unie of zullen helpen om het hoofd te 
bieden aan de daaruit voortvloeiende 
uitdagingen; 

Or. en

Amendement 191
Marianne Vind

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 over de wijze 
waarop de maatregelen in het plan naar 
verwachting rechtstreeks zullen bijdragen 
tot de groene en de digitale transitie en 
zullen helpen om het hoofd te bieden aan 
de daaruit voortvloeiende uitdagingen, 
waarbij geen enkele maatregel afbreuk 
mag doen aan de mogelijkheid om tegen 
2050 een klimaatneutrale EU te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 192
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 

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

artikel 3 vastgestelde zes pijlers;

Or. en

Amendement 193
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een gedetailleerde motivering van 
de wijze waarop het plan de beoogde 
toewijzing van 40 % zal bewerkstelligen 
aan activiteiten die een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan de mitigatie van en 
aanpassing aan klimaatverandering, 
evenals de beoogde toewijzing van 10 % 
aan activiteiten die een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan een van de andere 
milieudoelstellingen, in overeenstemming 
met artikel 4 bis, lid 2, en met artikel 14, 
lid 1, onder b), en bewijs dat de in het 
plan opgenomen beoogde hervormingen 
en investeringen het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen” eerbiedigen, op 
basis van de in lid 1 bis bedoelde 
gedetailleerde lijst van economische 
activiteiten die naar verwachting door de 
faciliteit zullen worden ondersteund;

Or. en

Amendement 194
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een toelichting over de wijze 
waarop de maatregelen in het plan naar 
verwachting zullen bijdragen tot de 
uitvoering van de toezeggingen van de 
Unie en haar lidstaten, in het bijzonder in 
het kader van het Akkoord van Parijs, de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de VN, de Europese 
pijler van sociale rechten en 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 195
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een rechtvaardiging van in 
hoeverre het plan bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties en van de klimaatdoelstellingen 
van de Unie, alsook tot de uitvoering van 
de Europese pijler van sociale rechten;

Or. fr

Amendement 196
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de specifieke indicatoren met 
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betrekking tot ongelijkheid en sociale 
vooruitgang die moeten worden gebruikt;

Or. en

Amendement 197
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) 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;

Or. en

Amendement 198
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 199
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
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Cicurel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) een rechtvaardiging van het feit 
dat het plan voor herstel en veerkracht 
voor minimaal 37 % bijdraagt tot de 
bestrijding van klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 200
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) een 
gendereffectbeoordeling van het plan, in 
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; 

Or. en

Amendement 201
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) een gedetailleerde 
toelichting van de wijze waarop de 
maatregelen naar verwachting zullen 
waarborgen dat ten minste 30 % 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;

Or. en

Amendement 202
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quinquies) een gedetailleerde 
toelichting in het plan voor sociale 
vooruitgang over de wijze waarop de 
maatregelen naar verwachting zullen 
waarborgen dat ten minste 30 % 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;

Or. en
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Amendement 203
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quinquies) een samenvatting van de 
raadplegingen met belanghebbenden in 
de zin van artikel 14, lid 5;

Or. en

Amendement 204
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c sexies) een motivering waaruit de 
afwezigheid van belangenconflicten blijkt 
met betrekking tot de uitvoering van de 
EU-begroting voor alle in het plan 
opgenomen 
overheidsinvesteringsmaatregelen;

Or. en

Amendement 205
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) het percentage van de geraamde 
totale kosten van het plan voor herstel en 
veerkracht als bedoeld onder f) dat wordt 
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toegewezen aan duurzame economische 
activiteiten in de zin van Verordening 
(EU) 2020/852, uitgesplitst naar 
milieudoelstelling;

Or. en

Amendement 206
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

j) de regelingen voor de doeltreffende 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht en de plannen voor sociale 
vooruitgang door de betrokken lidstaat, 
met inbegrip van de voorgestelde mijlpalen 
en streefdoelen, alsmede de bijbehorende 
indicatoren, en de wijze waarop het plan 
de nationale prestaties in het kader van 
het sociale scorebord verbetert;

Or. en

Amendement 207
Marianne Vind

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 zijn geregistreerd in de 
belastingparadijzen die worden vermeld 
op de EU-lijst van niet-coöperatieve 
belastingjurisdicties van de Raad;
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Or. en

Amendement 208
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) informatie over de wijze waarop de 
sociale partners zijn geraadpleegd en 
rekening is gehouden met hun advies, en 
indien de sociale partners hierom 
verzoeken, zal hun schriftelijke bijdrage 
worden bijgevoegd;

Or. en

Amendement 209
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 
technische ondersteuning in 
overeenstemming met de desbetreffende 
verordening.

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 
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 
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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.

Or. en

Amendement 210
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij de beoordeling van het plan 
voor herstel en veerkracht werkt de 
Commissie nauw samen met de betrokken 
lidstaat. De Commissie kan opmerkingen 
maken of om aanvullende informatie 
verzoeken. De betrokken lidstaat verstrekt 
de gevraagde aanvullende informatie en 
kan het plan zo nodig herzien voordat het 
officieel wordt ingediend. De Commissie 
raadpleegt de sociale partners van het 
betrokken land, in samenwerking met de 
Europese sociale partners, zodat zij hun 
standpunten met betrekking tot de 
betrokkenheid bij en de consistentie en 
doeltreffendheid van het nationale plan 
voor herstel en veerkracht kenbaar 
kunnen maken.

Or. en

Amendement 211
Margarita de la Pisa Carrión
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – inleidende formule

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 het 
belang en de samenhang van het plan voor 
herstel en veerkracht en de bijdrage die het 
levert aan de economische, sociale en 
zorgbehoeften, en neemt daarbij de 
volgende criteria in aanmerking:

Or. es

Amendement 212
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Schrappen

Or. en

Amendement 213
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter a
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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 
de Commissie officieel heeft goedgekeurd 
in het kader van het Europees Semester;

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

Or. fr

Amendement 214
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal bijdragen 
tot een doeltreffende aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat en 
in de nationale hervormingsprogramma’s;

Or. en

Amendement 215
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Or. en

Amendement 216
Margarita de la Pisa Carrión

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

Or. es

Amendement 217
Marianne Vind

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;

b) of het plan maatregelen bevat die 
op doeltreffende wijze bijdragen tot de 
groene en de digitale transitie en die helpen 
om het hoofd te bieden aan de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen, waarbij geen 
enkele maatregel afbreuk mag doen aan 
de mogelijkheid om tegen 2050 een 
klimaatneutrale EU te verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 218
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties en van de klimaatdoelstellingen 
van de Unie, alsook tot de uitvoering van 
de Europese pijler van sociale rechten;

Or. fr

Amendement 219
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
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;

Schrappen

Or. en

Amendement 220
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c
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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 bestrijding van klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 221
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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;

Or. en

Amendement 222
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

d) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting op 
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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;

doeltreffende wijze ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel en de economische en 
sociale veerkracht van de betrokken 
lidstaat te versterken en het scheppen van 
kwalitatieve banen te stimuleren, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis te verzachten, met name voor de 
kwetsbaarste groepen en voor jongeren, 
en de economische, sociale en territoriale 
cohesie, alsook de strategische autonomie 
van de Unie te bevorderen;

Or. fr

Amendement 223
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel, de sociale vooruitgang en 
de economische en sociale veerkracht van 
de betrokken lidstaat te versterken en het 
scheppen van banen te stimuleren, de 
ongelijkheden te verminderen, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis te verzachten en de economische, 
sociale en territoriale cohesie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 224
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Or. en

Amendement 225
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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;

Schrappen

Or. en

Amendement 226
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 

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 
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streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren.

streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren, die onder meer betrekking 
hebben op vorderingen op de gebieden die 
vallen onder het sociale scorebord.

Or. en

Amendement 227
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 essentiële infrastructuur, met name in 
de lidstaten waar het bbp per hoofd van de 
bevolking lager is dan het EU-gemiddelde 
en de overheidsschuld onhoudbaar hoog 
is.

Or. en

Amendement 228
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 in overeenstemming is met de 
in artikel 3 genoemde zes pijlers;

Or. en

Amendement 229
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting doeltreffend 
zal bijdragen aan de verwezenlijking van 
de toezeggingen van de Unie en haar 
lidstaten, in het bijzonder het Akkoord 
van Parijs, de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de VN, de 
Europese pijler van sociale rechten en 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 230
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) of ten minste 30 % 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;

Or. en

Amendement 231
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Besluit van de Commissie Voorstel van de Commissie en 
uitvoeringsbesluit van de Raad

Or. en

Amendement 232
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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. Op basis van een voorstel van de 
Commissie keurt de Raad door middel van 
een uitvoeringsbesluit de beoordeling 
goed van het plan voor herstel en 
veerkracht dat door de lidstaat wordt 
ingediend. Wanneer de Commissie een 
plan voor herstel en veerkracht positief 
beoordeelt, worden in het voorstel van de 
Commissie voor een uitvoeringsbesluit 
van de Raad 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.

Or. en

Amendement 233
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

1. De Commissie stelt binnen vier 
maanden nadat de lidstaat het plan voor 



PE655.970v01-00 128/143 AM\1211996NL.docx

NL

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.

herstel en veerkracht officieel heeft 
ingediend, bij wege van gedelegeerde 
handeling 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.

Or. en

Amendement 234
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 
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.

2. Als de betrokken lidstaat steun in 
de vorm van leningen aanvraagt, worden in 
het voorstel van de Commissie voor een 
uitvoeringsbesluit van de Raad 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.

Or. en

Amendement 235
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) wanneer het plan voor herstel en 
veerkracht in de eerste plaats voldoet aan 
de economische, sociale en zorgbehoeften, 
wordt aan de betrokken lidstaat een 
financiële bijdrage toegewezen.

Or. es

Amendement 236
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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.

7. De Raad stelt de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringsbesluiten met een 
gekwalificeerde meerderheid vast, in de 
regel binnen vier weken na goedkeuring 
van het voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 237
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

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 



PE655.970v01-00 130/143 AM\1211996NL.docx

NL

besluiten te wijzigen of te vervangen. 
Daartoe kan de lidstaat een voorstel voor 
een gewijzigd of een nieuw plan voor 
herstel en veerkracht indienen.

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 hebben 
gehoord.

Or. en

Amendement 238
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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, 
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, na de 
nationale sociale partners te hebben 
geraadpleegd.

Or. en

Amendement 239
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Wanneer de betrokken lidstaat niet 
binnen zes maanden na de opschorting de 
noodzakelijke maatregelen heeft genomen, 
stelt de Commissie de financiële bijdrage 
beschikbaar 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.

Or. en

Amendement 240
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 241
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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.

Or. en

Amendement 242
Joanna Kopcińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De betrokken lidstaat brengt in het kader 
van het Europees Semester halfjaarlijks 
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.

Or. en
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Amendement 243
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verstrekking van informatie aan het 
Europees Parlement en de Raad en 
communicatie over de plannen van de 
lidstaten voor herstel en veerkracht

Verstrekking van informatie aan het 
Europees Parlement en communicatie over 
de plannen van de lidstaten voor herstel en 
veerkracht

Or. en

Amendement 244
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie doet de plannen 
voor herstel en veerkracht als goedgekeurd 
bij haar uitvoeringshandeling 
overeenkomstig artikel 17, onverwijld aan 
het Europees Parlement en de Raad 
toekomen.

Or. en

Amendement 245
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1
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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 beoordeling 
van de plannen voor herstel en veerkracht 
als goedgekeurd overeenkomstig artikel 17, 
onverwijld aan het Europees Parlement 
toekomen. De betrokken lidstaat kan de 
Commissie verzoeken gevoelige of 
vertrouwelijke informatie waarvan 
bekendmaking zijn openbare belangen zou 
schaden, onleesbaar te maken.

Or. en

Amendement 246
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
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 
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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 
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.

Or. en

Amendement 247
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

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

voor herstel en veerkracht in het kader van 
de faciliteit en hun effecten op de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Or. en

Amendement 248
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan voor de 
verslaglegging over de in lid 2 bedoelde 
activiteiten zo nodig gebruikmaken van de 
inhoud van de desbetreffende documenten 
die door haar in het kader van het 
Europees Semester officieel zijn 
goedgekeurd.

4. De Commissie kan voor de 
verslaglegging over de in lid 2 bedoelde 
activiteiten zo nodig gebruikmaken van de 
inhoud van de desbetreffende documenten 
die in het kader van het Europees Semester 
zijn goedgekeurd, zoals de nationale 
hervormingsprogramma’s.

Or. en

Amendement 249
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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 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, 
gendergevoelig ex-postevaluatieverslag 
voor.

Or. en
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Amendement 250
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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.

Or. en

Amendement 251
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 252
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Voorstel voor een verordening
Artikel lid 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... [de datum van inwerkingtreding 
van de verordening]. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het 
verstrijken 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 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
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Interinstitutioneel Akkoord van 
13 april 2016 over beter wetgeven.
5. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
6. Een overeenkomstig artikel 9, leden 1 
en 2, en artikel 17, lid 1, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien 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 voor 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.

Or. fr

Amendement 253
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – alinea 1 – 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 
de Commissie officieel heeft goedgekeurd 
in het kader van het Europees Semester;

a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal bijdragen 
tot een doeltreffende aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat of 
in andere desbetreffende documenten in het 
kader van het Europees Semester, zoals de 
nationale hervormingsprogramma’s;

Or. en
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Amendement 254
Marianne Vind

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – alinea 1 – 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;

b) of het plan maatregelen bevat die 
op doeltreffende wijze bijdragen tot de 
groene en de digitale transitie en die helpen 
om het hoofd te bieden aan de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen, waarbij geen 
enkele maatregel afbreuk mag doen aan 
de mogelijkheid om tegen 2050 een 
klimaatneutrale EU te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 255
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 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 
de lidstaten waar het bbp per hoofd van de 
bevolking lager is dan het EU-gemiddelde 
en de overheidsschuld onhoudbaar hoog 
is.

Or. en

Amendement 256
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.1 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1 Het plan voor herstel en veerkracht 
zal naar verwachting bijdragen tot een 
doeltreffende aanpak van de uitdagingen 
die zijn vastgesteld in de desbetreffende 
landspecifieke aanbevelingen aan de 
betrokken lidstaat of in andere relevante 
documenten die de Commissie officieel 
heeft goedgekeurd in het kader van het 
Europees Semester.

2.1 Het plan voor herstel en veerkracht 
zal naar verwachting bijdragen tot een 
doeltreffende aanpak van de uitdagingen 
die zijn vastgesteld in de desbetreffende 
landspecifieke aanbevelingen aan de 
betrokken lidstaat of in andere relevante 
documenten in het kader van het Europees 
Semester, zoals de nationale 
hervormingsprogramma’s.

Or. en

Amendement 257
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.1 – tekstvak “Bereik” – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Het plan voor herstel en veerkracht 
zal naar verwachting bijdragen tot een 
doeltreffende aanpak van de uitdagingen 
zoals vastgesteld in de desbetreffende 
landspecifieke aanbevelingen, met inbegrip 
van fiscale aspecten, of in andere relevante 
documenten die de Commissie in het kader 
van het Europees Semester officieel heeft 
vastgesteld en aan de betrokken lidstaten 
heeft gericht;

– Het plan voor herstel en veerkracht 
zal naar verwachting bijdragen tot een 
doeltreffende aanpak van de uitdagingen 
zoals vastgesteld in de desbetreffende 
landspecifieke aanbevelingen, met inbegrip 
van fiscale aspecten, of in andere relevante 
documenten in het kader van het Europees 
Semester, zoals de nationale 
hervormingsprogramma’s;

Or. en

Amendement 258
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 2 – punt 2.1 – tekstvak “Score” – letter A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A – Het plan voor herstel en veerkracht A – Het plan voor herstel en veerkracht 
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draagt bij tot een doeltreffende aanpak van 
de uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
landspecifieke aanbevelingen of in andere 
relevante documenten die de Commissie in 
het kader van het Europees Semester 
officieel heeft vastgesteld, en het plan 
vormt een adequaat antwoord op de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat.

draagt bij tot een doeltreffende aanpak van 
de uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
landspecifieke aanbevelingen of in andere 
relevante documenten in het kader van het 
Europees Semester, zoals de nationale 
hervormingsprogramma’s, en het plan 
vormt een adequaat antwoord op de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 259
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.1 – tekstvak “Score” – letter B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B – Het plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij tot een gedeeltelijke aanpak van 
de uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
landspecifieke aanbevelingen of in andere 
relevante documenten die de Commissie in 
het kader van het Europees Semester 
officieel heeft vastgesteld, en het plan 
vormt een gedeeltelijk adequaat antwoord 
op de economische en sociale situatie van 
de betrokken lidstaat.

B – Het plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij tot een gedeeltelijke aanpak van 
de uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
landspecifieke aanbevelingen of in andere 
relevante documenten in het kader van het 
Europees Semester, zoals de nationale 
hervormingsprogramma’s, en het plan 
vormt een gedeeltelijk antwoord op de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 260
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.1 – tekstvak “Score” – letter C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C – Het plan voor herstel en veerkracht 
draagt niet bij tot de aanpak van 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
landspecifieke aanbevelingen of in andere 

C – Het plan voor herstel en veerkracht 
draagt niet bij tot de aanpak van 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
landspecifieke aanbevelingen of in andere 
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relevante documenten die de Commissie in 
het kader van het Europees Semester 
officieel heeft vastgesteld, en het plan 
vormt geen adequaat antwoord op de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat.

relevante documenten in het kader van het 
Europees Semester, zoals de nationale 
hervormingsprogramma’s, en het plan 
vormt geen adequaat antwoord op de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 261
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het aantal plannen voor herstel en 
veerkracht dat in de uitvoeringshandeling 
van de Commissie is goedgekeurd;

a) het aantal plannen voor herstel en 
veerkracht dat in het uitvoeringsbesluit 
van de Commissie is goedgekeurd;

Or. en


