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BEKNOPTE MOTIVERING

Structurele hervormingen zijn van cruciaal belang om de economie van de Europese Unie op 
moderne leest te schoeien, haar in staat te stellen zich beter aan te passen aan uitdagingen, en 
haar concurrentievermogen naar een hoger plan te tillen. Concurrentievermogen en welvaart 
moeten, samen met het welzijn van burgers, leidend zijn. Structurele hervormingen spelen 
hierbij een belangrijke rol, aangezien zij het proces van opwaartse sociale en economische 
convergentie tussen de lidstaten, zowel binnen als buiten de eurozone, versnellen, en de 
veerkracht van hun economieën versterken. Een doeltreffende uitvoering van structurele 
hervormingen is nodig om de cohesie te verbeteren, de productiviteit te verhogen, banen te 
creëren, investeringen aan te moedigen, en voor duurzame groei te zorgen. Wat we echter zien, 
is dat de lidstaten niet allemaal even hard aan de kar trekken wat structurele hervormingen 
betreft, en dat sommige lidstaten vertragingen oplopen bij het implementeren van hetgeen ze 
hebben toegezegd. De nationale inspanningen voor het doorvoeren van hervormingen moeten 
worden geïntensiveerd en in dit verband verwelkomt rapporteur het voorstel van de Commissie 
voor een verordening tot vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen 
(2018/0213(COD)), dat beoogt de lidstaten te helpen bij het ten uitvoer leggen van de in het 
kader van het Europees Semester geformuleerde landenspecifieke aanbevelingen.

Zoals in het voorstel van de Commissie te lezen valt, bestaat het steunprogramma voor 
hervormingen voor de periode na 2020 uit drie instrumenten: 1) het instrument voor technische 
ondersteuning, dat voortborduurt op het bestaande programma voor structurele hervormingen, 
2) het hervormingsinstrument, en 3) de convergentiefaciliteit. De besprekingen in de Raad over 
dit voorstel zijn evenwel nog niet afgesloten en het valt niet uit te sluiten dat het 
steunprogramma voor hervormingen uiteindelijk een andere opzet krijgt: 1) het instrument voor 
technische ondersteuning, dat voortborduurt op het bestaande programma voor structurele 
hervormingen, 2) het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor 
de eurozone, en 3) het convergentie- en hervormingsinstrument voor lidstaten die geen 
onderdeel uitmaken van de eurozone. Rapporteur heeft hier nota van genomen.

De structurele hervormingen waar het steunprogramma voor hervormingen zich op richt, 
kunnen grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkten en de socialezekerheidsstelsels van de 
lidstaten. Rapporteur wijst in het bijzonder op de effectbeoordeling die de Commissie heeft 
uitgevoerd (SWD(2018) 310 final), waarin de verwachting wordt uitgesproken dat het 
steunprogramma voor hervormingen ‘een positief effect op de werkgelegenheid zal hebben 
door het leveren van een bijdrage aan het scheppen van nieuwe banen in heel de Unie’. Dat 
effect kan worden bereikt door bijvoorbeeld hervormingen van de arbeidsmarkt, met name de 
verbetering van de vaardigheden en de kwalificaties van de beroepsbevolking en de aanpassing 
van vaardigheden aan de behoeften van de markt. Het programma kan door de verwezenlijking 
van de Europese pijler van sociale rechten ook positieve gevolgen hebben voor de 
inkomensverdeling, het actief arbeidsmarktbeleid, de sociale inclusie en de sociale 
bescherming.

Rapporteur denkt dat het steunprogramma voor hervormingen de lidstaten voldoende 
stimulansen biedt om een bijdrage te kunnen leveren aan het concurrentievermogen en de 
welvaart van de Europese Unie, van nut te zijn met het oog op de dynamiek en de digitalisering 
van de toekomstige arbeidsmarkten, de sociale uitsluiting aan te pakken, en mogelijkheden te 
creëren voor haar burgers, in het bijzonder de kinderen en de jongeren. Gezien de link tussen 
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het toepassingsgebied van het steunprogramma voor hervormingen enerzijds en de 
tenuitvoerlegging van de in het kader van het Europees Semester geformuleerde 
landenspecifieke aanbevelingen anderzijds verwacht rapporteur dat het steunprogramma voor 
hervormingen een significante bijdrage zal leveren aan de uitvoering van de Europese Pijler 
van sociale rechten. Rapporteur verwacht dat het steunprogramma voor hervormingen mede de 
aanzet zal geven tot hervormingen met investeringen met een sociale impact, die tevens digitale 
oplossingen bieden voor sociale behoeften en ten goede komen aan de burgers, uiteindelijk 
resulterend in een groter sociaal welzijn.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Als onderdeel van het Europees 
Semester gaat het ook om structurele 
hervormingen op basis van solidariteit, 
integratie en sociale rechtvaardigheid, 
met een groot potentieel voor het creëren 
van meer banen en groei, het garanderen 
van gelijkheid en toegang tot kansen en 
sociale bescherming, het beschermen van 
kwetsbare groepen en het verbeteren van 
de levensstandaard van alle burgers, 
hetgeen fundamentele beginselen van de 
Europese Pijler van sociale rechten zijn.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De economische en financiële crisis (4) De economische en financiële crisis 
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heeft 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 uitvoering van structurele 
hervormingen behoort tot de 
beleidsprioriteiten van de Unie omdat 
dergelijk hervormingen trachten het herstel 
in duurzame banen te leiden, het 
groeipotentieel aan te boren, het 
aanpassingsvermogen te versterken en het 
proces van opwaartse convergentie te 
ondersteunen. Structurele hervormingen 
kunnen tevens bijdragen tot het versterken 
van de economische en maatschappelijke 
cohesie, het verhogen van de productiviteit 
en het creëren van goede omstandigheden 
voor duurzame groei en werkgelegenheid 
in de Unie.

heeft 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 uitvoering van structurele 
hervormingen behoort tot de 
beleidsprioriteiten van de Unie omdat 
dergelijk hervormingen trachten het herstel 
in duurzame banen te leiden, het 
groeipotentieel aan te boren, het 
aanpassen aan technologische 
ontwikkelingen te ondersteunen, het 
aanpassingsvermogen te versterken en het 
proces van opwaartse convergentie te 
ondersteunen. Structurele hervormingen 
kunnen tevens bijdragen tot het versterken 
van de economische en maatschappelijke 
cohesie, het verhogen van de productiviteit 
en het creëren van goede omstandigheden 
voor duurzame groei en werkgelegenheid 
in de Unie, en het tot stand brengen van 
veerkrachtige arbeidsmarkten.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De uitvoeringsgraad van structurele 
hervormingen in de lidstaten is over de 
gehele EU nog steeds niet voldoende. De 
ervaring met de uitvoering van het 
mechanisme voor de coördinatie van het 
economisch beleid in het kader van het 
Europees Semester leert dat de uitvoering 
van structurele hervormingen over het 
geheel genomen traag en ongelijkmatig 
verloopt en dat de nationale 
hervormingsinspanningen moeten worden 

(6) De uitvoeringsgraad van structurele 
hervormingen in de lidstaten is over de 
gehele EU nog steeds niet voldoende. De 
ervaring met de uitvoering van het 
mechanisme voor de coördinatie van het 
economisch beleid in het kader van het 
Europees Semester leert dat de uitvoering 
van structurele hervormingen over het 
geheel genomen traag en ongelijkmatig 
verloopt en dat de nationale 
hervormingsinspanningen moeten worden 
versterkt en gestimuleerd, rekening 
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versterkt en gestimuleerd. houdend met het feit dat meerdere 
lidstaten, met name buiten de eurozone, 
kampen met een gering groeipotentieel, 
een hoge werkloosheid, een toenemende 
sociale ongelijkheid en een groter 
wordend armoederisico.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Er is behoefte aan sociaal 
verantwoordelijke, slimme, duurzame en 
inclusieve structurele hervormingen die 
aansluiten bij het bepaalde in artikel 9 
VWEU, in de wetenschap dat de Unie de 
uitvoering van dergelijke structurele 
hervormingen tot één van haar 
beleidsprioriteiten heeft uitgeroepen, 
teneinde het herstel een duurzaam 
karakter te geven, het groeipotentieel aan 
te boren, het aanpassingsvermogen te 
vergroten, groei te genereren, 
werkgelegenheid te creëren, investeringen 
aan te zwengelen, en het proces van 
opwaartse economische en sociale 
convergentie te ondersteunen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De instellingen en organen van de 
Unie beschikken over ruime ervaring met 
het bieden van specifieke ondersteuning 
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aan de nationale en subnationale 
autoriteiten in de lidstaten op het gebied 
van de opbouw van capaciteit en de 
implementatie van cohesiebeleid. Die 
ervaring moet worden gebruikt om de 
Unie beter in staat te stellen de 
desbetreffende lidstaten te helpen bij het 
opwaarderen van hun groeipotentieel en 
sociale cohesie middels maatregelen 
gericht op het vergroten van de 
arbeidsparticipatie, het bestrijden van 
uitsluiting en armoede, en het vergroten 
van de toegang tot en de kwaliteit van 
gezondheidszorg- en onderwijsdiensten.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Tegen die achtergrond is het 
noodzakelijk het huidige kader voor de 
verstrekking van ondersteuning aan de 
lidstaten te versterken door naast de 
technische ondersteuning directe financiële 
ondersteuning te bieden. Hiertoe moet een 
nieuw steunprogramma voor hervormingen 
(hierna “het programma” genoemd) 
worden vastgesteld dat doeltreffende 
stimulansen moet verstrekken om de 
uitvoering van structurele hervormingen in 
de lidstaten te versterken. Het programma 
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. 
Het programma moet tevens de acties en de 
werkwijze van het SRSP voortzetten, 
aangezien die bijzonder nuttig zijn 
gebleken en door de lidstaten werden 
gewaardeerd omdat zij de bestuurlijke 
capaciteit van de nationale autoriteiten in 
verschillende beleidsdomeinen versterken. 

(10) Tegen die achtergrond is het 
noodzakelijk het huidige kader voor de 
verstrekking van ondersteuning aan de 
lidstaten te versterken door naast de 
technische ondersteuning directe financiële 
ondersteuning te bieden. Hiertoe moet een 
nieuw steunprogramma voor hervormingen 
(hierna “het programma” genoemd) 
worden vastgesteld dat doeltreffende 
stimulansen moet verstrekken om de 
uitvoering van structurele hervormingen in 
de lidstaten te versterken. Het programma 
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. 
Het programma moet tevens de acties en de 
werkwijze van het SRSP voortzetten omdat 
zij de bestuurlijke capaciteit van de 
nationale autoriteiten in verschillende 
beleidsdomeinen versterken, en 
voortborduren op de beginselen als 
bedoeld in de Europese Pijler van sociale 
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Het programma moet ook gerichte 
ondersteuning omvatten voor 
hervormingen in lidstaten buiten de 
eurozone die aantoonbare stappen hebben 
gezet om binnen een bepaalde termijn de 
eenheidsmunt in te voeren.

rechten. Het programma moet ook gerichte 
ondersteuning omvatten voor 
hervormingen in lidstaten buiten de 
eurozone die aantoonbare stappen hebben 
gezet om binnen een bepaalde termijn de 
eenheidsmunt in te voeren.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De globale doelstelling van het 
programma is het versterken van de 
cohesie, het concurrentievermogen, de 
productiviteit, de groei en de 
werkgelegenheid. Hiertoe moet het 
financiële stimulansen bieden om 
uitdagingen van structurele aard aan te 
pakken en moet het ertoe bijdragen dat de 
bestuurlijke capaciteit van de lidstaten 
wordt versterkt voor zover dit van 
toepassing is op hun instellingen en 
economische en sociale sectoren.

(13) De globale doelstelling van het 
programma is het versterken van de 
cohesie, het concurrentievermogen, de 
productiviteit, de groei, de sociale inclusie 
en de werkgelegenheid. Hiertoe moet het 
financiële stimulansen bieden om 
uitdagingen van structurele aard aan te 
pakken en moet het ertoe bijdragen dat de 
bestuurlijke en institutionele capaciteit van 
de lidstaten wordt versterkt voor zover dit 
van toepassing is op hun instellingen en 
economische en sociale sectoren.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Voor elk instrument van het 
programma moeten specifieke 
doelstellingen worden bepaald. Voor het 
hervormingsinstrument moeten die bestaan 
in het verwezenlijken van concrete 
mijlpalen en streefdoelen voor de 
uitvoering van het 

(14) Voor elk instrument van het 
programma moeten specifieke 
doelstellingen worden bepaald. Voor het 
hervormingsinstrument moeten die bestaan 
in het verwezenlijken van concrete 
mijlpalen en streefdoelen voor de 
uitvoering van het 
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hervormingstoezeggingen, wat aanleiding 
zou geven tot het vrijgeven van de 
financiële stimulansen. Met betrekking tot 
het instrument voor technische 
ondersteuning moeten ze bestaan in 
bijstand van nationale autoriteiten bij het 
ontwerpen en uitvoeren van hervormingen 
door rekening te houden met goede 
praktijken en de lessen die zij van anderen 
hebben geleerd. Die doelstellingen moeten 
met die twee instrumenten in alle lidstaten 
worden nagestreefd, en - in het kader van 
de convergentiefaciliteit - in de lidstaten 
buiten de eurozone die aantoonbare 
stappen hebben gezet om binnen een 
bepaalde termijn de eenheidsmunt in te 
voeren.

hervormingstoezeggingen die verband 
houden met de in het kader van het 
Europees Semester geformuleerde 
landenspecifieke aanbevelingen, wat 
aanleiding zou geven tot het vrijgeven van 
de financiële stimulansen. Met betrekking 
tot het instrument voor technische 
ondersteuning moeten ze bestaan in 
bijstand van nationale autoriteiten bij het 
ontwerpen en uitvoeren van hervormingen 
door rekening te houden met goede 
praktijken en de lessen die zij van anderen 
hebben geleerd. Die doelstellingen moeten 
met die twee instrumenten in alle lidstaten 
worden nagestreefd, en - in het kader van 
de convergentiefaciliteit - in de lidstaten 
buiten de eurozone die aantoonbare 
stappen hebben gezet om binnen een 
bepaalde termijn de eenheidsmunt in te 
voeren.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om ervoor te zorgen dat de via het 
programma ondersteunde hervormingen 
alle economische en sociale 
sleutelgebieden bestrijken, moet op 
verzoek van een lidstaat door de 
Commissie zowel financiële als technische 
ondersteuning in het kader van het 
programma worden verstrekt op een brede 
waaier aan beleidsterreinen, onder meer het 
beheer van overheidsfinanciën en activa, 
institutionele en bestuurlijke 
hervormingen, ondernemingsklimaat, de 
financiële sector, de markten voor 
goederen, diensten en arbeid, onderwijs en 
opleiding, duurzame ontwikkeling, 
volksgezondheid en sociale bijstand.

(15) Om ervoor te zorgen dat de via het 
programma ondersteunde hervormingen 
alle economische en sociale 
sleutelgebieden bestrijken, moet op 
verzoek van om het even welke lidstaat 
door de Commissie zowel financiële als 
technische ondersteuning in het kader van 
het programma worden verstrekt op een 
brede waaier aan beleidsterreinen, onder 
meer het beheer van overheidsfinanciën en 
activa, institutionele en bestuurlijke 
hervormingen, ondernemingsklimaat, de 
financiële sector, de markten voor 
goederen, het ondersteunen van de 
technische revolutie, diensten en arbeid, 
vaardigheden voor banen, kinder- en 
jeugdbeleid, onderwijs en opleiding, 
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duurzame ontwikkeling, volksgezondheid 
en sociale bijstand.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wat betreft het 
hervormingsinstrument is het noodzakelijk 
te bepalen welke types hervormingen voor 
financiële ondersteuning in aanmerking 
dienen te komen. Om bij te dragen tot de 
doelstellingen van het programma moeten 
de hervormingen die in aanmerking komen 
de uitdagingen aanpakken die tijdens het 
Europees Semester voor coördinatie van 
het economisch beleid zijn geïdentificeerd, 
met inbegrip van de uitdagingen die in de 
landspecifieke aanbevelingen zijn 
geïdentificeerd.

(19) Wat betreft het 
hervormingsinstrument is het noodzakelijk 
te bepalen welke types hervormingen voor 
financiële ondersteuning in aanmerking 
dienen te komen. Om bij te dragen tot de 
doelstellingen van het programma moeten 
de hervormingen die in aanmerking komen 
de uitdagingen aanpakken die tijdens het 
Europees Semester voor coördinatie van 
het economisch beleid zijn geïdentificeerd, 
met inbegrip van de uitdagingen die in de 
landspecifieke aanbevelingen zijn 
geïdentificeerd, met inachtneming van de 
voor elke lidstaat geïdentificeerde 
specifieke sociale indicatoren.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Er moet een procedure worden 
bepaald voor de indiening van voorstellen 
voor hervormingstoezeggingen door de 
lidstaten en de inhoud daarvan. Om de 
doelmatigheid van de procedures te 
verzekeren, moet de lidstaat het voorstel 
voor hervormingstoezeggingen samen met 
zijn nationaal hervormingsprogramma 

(22) Er moet een procedure worden 
bepaald voor de indiening van voorstellen 
voor hervormingstoezeggingen door de 
lidstaten en de inhoud daarvan. Om de 
doelmatigheid van de procedures te 
verzekeren, moet de lidstaat het voorstel 
voor hervormingstoezeggingen samen met 
zijn nationaal hervormingsprogramma 
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indienen, maar in de vorm van een 
afzonderlijke bijlage, die ook op een ander 
tijdstip mag worden ingediend. Hoewel 
deelname aan het programma vrijwillig is, 
moeten in het bijzonder de lidstaten met 
buitensporige onevenwichtigheden worden 
aangemoedigd om via het 
hervormingsinstrument 
hervormingsvoorstellen in te dienen om 
iets te doen aan de problemen die tot die 
buitensporige onevenwichtigheden hebben 
geleid.

indienen, maar in de vorm van een 
afzonderlijke bijlage, die ook op een ander 
tijdstip mag worden ingediend. Hoewel 
deelname aan het programma vrijwillig is, 
moeten in het bijzonder de lidstaten met 
buitensporige onevenwichtigheden en de 
lidstaten die geen onderdeel van de 
eurozone uitmaken die met een 
significante achterstand op het vlak van 
structurele ontwikkeling kampen, worden 
aangemoedigd om via het 
hervormingsinstrument 
hervormingsvoorstellen in te dienen om 
iets te doen aan de problemen die tot die 
buitensporige onevenwichtigheden hebben 
geleid.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
nagestreefde hervormingen breed worden 
gesteund, moeten de lidstaten die van het 
programma gebruik willen maken in het 
kader van de voorbereiding van de 
aanvragen en overeenkomstig de 
toepasselijke bepalingen van de 
gedragscode voor partnerschap die in het 
kader van het cohesiebeleid geldt 
raadplegingen organiseren met de 
belanghebbende partijen, zoals de lokale 
en regionale overheden, het bedrijfsleven, 
de sociale partners, en het 
maatschappelijk middenveld.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Het instrument voor technische 
ondersteuning van het programma moet 
ondersteuning blijven bieden voor de 
uitvoering van hervormingen op initiatief 
van de lidstaten, voor hervormingen in het 
kader van economische bestuursprocessen 
of acties in verband met de 
tenuitvoerlegging van het Unierecht, en 
hervormingen in verband met de uitvoering 
van economische 
aanpassingsprogramma’s. Het moet ook 
technische ondersteuning bieden voor de 
voorbereiding en de uitvoering van 
hervormingen die via andere instrumenten 
van het programma moeten worden 
uitgevoerd.

(33) Het instrument voor technische 
ondersteuning van het programma moet 
ondersteuning blijven bieden voor de 
uitvoering van hervormingen op initiatief 
van de lidstaten, voor hervormingen in het 
kader van economische bestuursprocessen 
of acties in verband met de 
tenuitvoerlegging van het Unierecht, 
hervormingen gericht op het 
aanzwengelen van het 
concurrentievermogen van de Unie, het 
scheppen van nieuwe werkgelegenheid, 
het vergroten van de productiviteit, het 
stimuleren van duurzame investeringen in 
de reële economie, het waarborgen van 
hoogwaardige volksgezondheids- en 
onderwijsdiensten, het aanpakken van 
armoede en sociale uitsluiting, het 
versterken van de economische, sociale en 
territoriale cohesie in de Unie, en het 
ondersteunen van de lidstaten die 
concrete stappen hebben ondernomen 
gericht op deelname aan de eurozone. Het 
moet ook technische ondersteuning bieden 
voor hervormingen in verband met de 
uitvoering van economische 
aanpassingsprogramma’s en voor de 
voorbereiding en de uitvoering van 
hervormingen die via andere instrumenten 
van het programma moeten worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) helpen bij het aanpakken van 
uitdagingen op het vlak van nationale 
structurele hervormingen ter verbetering 
van de prestaties van de nationale 
economieën en ter bevordering van 
veerkrachtige economische en 
maatschappelijke structuren in de lidstaten, 
en zo bijdragen tot cohesie, 
concurrentievermogen, productiviteit, groei 
en werkgelegenheid; en

a) helpen bij het aanpakken van 
uitdagingen op het vlak van nationale 
structurele hervormingen ter verbetering 
van de prestaties van de nationale 
economieën en ter bevordering van 
veerkrachtige economische en 
maatschappelijke structuren in de lidstaten, 
en zo bijdragen tot cohesie, 
concurrentievermogen, productiviteit, 
sociale integratie, groei en 
werkgelegenheid, en een ecologisch 
duurzame en democratische Unie na 
2020, met een visie die geworteld is in de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en 
de Europese Pijler van sociale rechten; en

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onderwijs en opleiding, 
arbeidsmarktbeleid, inclusief sociale 
dialoog, met het oog op het creëren van 
werkgelegenheid; digitale vaardigheden, de 
bestrijding van armoede; de bevordering 
van sociale inclusie; stelsels voor sociale 
zekerheid en sociale bijstand; 
volksgezondheid en zorgstelsels; alsmede 
cohesie-, asiel-, migratie- en grensbeleid;

d) onderwijs en opleiding, 
arbeidsmarktbeleid, inclusief sociale 
dialoog, met het oog op het creëren van 
werkgelegenheid; digitale vaardigheden, de 
bestrijding van armoede; de bevordering 
van sociale inclusie; bij- en omscholing; 
gelijke kansen en toegang voor eenieder; 
een betere toekomst voor kinderen en 
jongeren; stelsels voor sociale zekerheid 
en sociale bijstand; volksgezondheid en 
zorgstelsels; alsmede cohesie-, asiel-, 
migratie- en grensbeleid;

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) beleidsmaatregelen voor de 
financiële sector, met inbegrip van de 
bevordering van financiële geletterdheid, 
financiële stabiliteit, toegang tot 
financiering en leningverstrekking aan de 
reële economie; en opstelling, 
verstrekking, kwaliteitsmonitoring en 
rapportage van gegevens en statistieken.

f) beleidsmaatregelen voor de 
financiële sector, met inbegrip van de 
bevordering van financiële geletterdheid, 
in het bijzonder in het onderwijs, 
financiële stabiliteit, toegang tot 
financiering en leningverstrekking aan de 
reële economie; en opstelling, 
verstrekking, kwaliteitsmonitoring en 
rapportage van gegevens en statistieken.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In bijlage I wordt een maximale financiële 
bijdrage vastgesteld die voor elke lidstaat 
beschikbaar is uit de totale financiële 
middelen van het in artikel 7, lid 2, onder 
a), bedoelde hervormingsinstrument. Deze 
maximale financiële bijdrage wordt voor 
elke lidstaat berekend aan de hand van de 
in die bijlage vastgestelde criteria en 
methode, op basis van de bevolking van 
elke lidstaat. De maximale financiële 
bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden 
toegewezen aan elke lidstaat, in elk 
stadium en bij elke oproep van het in 
artikel 10 vastgestelde toewijzingsproces.

In bijlage I wordt een maximale financiële 
bijdrage vastgesteld die voor elke lidstaat 
beschikbaar is uit de totale financiële 
middelen van het in artikel 7, lid 2, onder 
a), bedoelde hervormingsinstrument. Deze 
maximale financiële bijdrage wordt voor 
elke lidstaat berekend aan de hand van de 
in die bijlage vastgestelde criteria en 
methode, op basis van de bevolking en de 
inverse van het bbp per hoofd van de 
bevolking van elke lidstaat. De maximale 
financiële bijdrage kan geheel of 
gedeeltelijk worden toegewezen aan elke 
lidstaat, in elk stadium en bij elke oproep 
van het in artikel 10 vastgestelde 
toewijzingsproces.

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat die ondersteuning uit 
het hervormingsinstrument wenst te 
ontvangen, dient een voorstel voor 
hervormingstoezeggingen in bij de 
Commissie. Het voorstel omvat een reeks 
gedetailleerde maatregelen voor de 
uitvoering van de structurele hervormingen 
die een antwoord bieden op de in het kader 
van het Europees Semester 
geïdentificeerde uitdagingen, waarin 
mijlpalen, streefdoelen en een tijdschema 
voor de uitvoering van de hervormingen 
over een periode van maximaal drie jaar 
worden opgenomen.

1. Een lidstaat die ondersteuning uit 
het hervormingsinstrument wenst te 
ontvangen, dient een voorstel voor 
hervormingstoezeggingen in bij de 
Commissie. Het voorstel omvat een reeks 
gedetailleerde maatregelen voor de 
uitvoering van de structurele hervormingen 
die een antwoord bieden op de in het kader 
van het Europees Semester 
geïdentificeerde uitdagingen zoals 
opgenomen in de landenspecifieke 
aanbevelingen, waarin mijlpalen, 
streefdoelen en een tijdschema voor de 
uitvoering van de hervormingen over een 
periode van maximaal drie jaar worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de middels de voorgestelde 
hervorming te verbeteren sociale 
indicatoren en, indien beschikbaar, de 
bijdrage die wordt geleverd aan de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten;

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zijn de hervormingstoezeggingen, 
inclusief de desbetreffende mijlpalen en 
streefdoelen, voor de betrokken lidstaat op 
grond van objectieve omstandigheden 
(geheel of gedeeltelijk) niet langer 
haalbaar, dan kan de betrokken lidstaat een 
met redenen omkleed verzoek aan de 
Commissie richten om het in artikel 12, lid 
1, bedoelde besluit te wijzigen of te 
vervangen. Hiertoe kan de lidstaat een 
gewijzigde of een nieuwe reeks 
hervormingstoezeggingen voorstellen.

1. Zijn de hervormingstoezeggingen, 
inclusief de desbetreffende mijlpalen en 
streefdoelen, voor de betrokken lidstaat op 
grond van objectieve omstandigheden 
(geheel of gedeeltelijk) niet langer 
haalbaar, of veranderen de sociaal-
economische indicatoren resulterend in 
een significante wijziging van het 
oorspronkelijke voorstel, dan kan de 
betrokken lidstaat een met redenen 
omkleed verzoek aan de Commissie richten 
om het in artikel 12, lid 1, bedoelde besluit 
te wijzigen of te vervangen. Hiertoe kan de 
lidstaat een gewijzigde of een nieuwe reeks 
hervormingstoezeggingen voorstellen.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) communicatieprojecten voor 
scholing, samenwerking, bewustmaking, 
verspreidingsactiviteiten en uitwisseling 
van goede praktijken; organisatie van 
bewustmakings- en informatiecampagnes, 
mediacampagnes en -evenementen, 
waaronder bedrijfscommunicatie en, waar 
passend, communicatie via sociale 
netwerken; en

h) communicatieprojecten voor 
scholing, samenwerking, bewustmaking, 
verspreidingsactiviteiten en uitwisseling 
van goede praktijken, inclusief middels 
technische studiebezoeken aan lidstaten 
die vergelijkbare hervormingen hebben 
doorgevoerd, organisatie van 
bewustmakings- en informatiecampagnes, 
mediacampagnes en -evenementen, 
waaronder bedrijfscommunicatie en, waar 
passend, communicatie via sociale 
netwerken; en

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uitvoering van hervormingen 
door lidstaten op eigen initiatief, met name 
om duurzame economische groei en 
werkgelegenheid te creëren;

a) de uitvoering van hervormingen 
door lidstaten op eigen initiatief, met name 
om duurzame economische groei en 
werkgelegenheid te creëren, en sociale 
integratie te realiseren;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de uitvoering van voorbereidende 
hervormingen met het oog op lidmaatschap 
van de eurozone voor lidstaten die niet de 
euro als munt hebben en die aantoonbare 
stappen hebben genomen om binnen een 
bepaalde termijn tot de eurozone toe te 
treden.

e) de uitvoering van voorbereidende 
hervormingen met het oog op lidmaatschap 
van de eurozone voor lidstaten die niet de 
euro als munt hebben en die aantoonbare 
stappen hebben genomen, of nemen, om 
binnen een bepaalde termijn tot de 
eurozone toe te treden.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) acties die kunnen bijdragen tot de 
toepassing van de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten.
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Or. en


