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BEKNOPTE MOTIVERING

De COVID-19-pandemie leidt tot een crisis die alle burgers in Europa treft, maar in 
uiteenlopende mate. Het risico van een diepere sociale kloof, hogere werkloosheidscijfers en 
grotere ongelijkheid, bovenop stagnerende economische groei, is reëel. Daarom is de sociale 
dimensie van essentieel belang voor een goed herstel.

De middelen en maatregelen om de crisis te boven te komen en een groen, digitaal, sociaal en 
veerkrachtig economisch herstel voor te bereiden, moeten worden ingezet om hoogwaardige 
banen — en niet om het even welke soort werk — te scheppen. De burgers van Europa 
moeten kunnen rekenen op reële en duurzame werkgelegenheid.

De sociale partners moeten volledig bij de uitvoering van de crisismaatregelen worden 
betrokken om ervoor te zorgen dat die aan de behoeften van de mensen voldoen.

Sociale inclusie en armoedebestrijding zijn een doel op zich. Bovendien zijn ze een middel 
om het herstel te bevorderen en het functioneren van de Europese economie te verbeteren, 
omdat meer mensen reële mogelijkheden zullen hebben om te gedijen. Daarom is het 
gerechtvaardigd en noodzakelijk om ook in deze doelstellingen te investeren.

Tijdelijke maatregelen, met name regelingen voor arbeidstijdverkorting en steun aan 
zelfstandigen, worden bij wijze van uitzondering gefinancierd via het ESF, en dit mag geen 
reguliere functie worden. Dergelijke steun moet zorgvuldig worden overwogen om andere 
kwetsbare groepen tijdens crises niet in gevaar te brengen door het herschikken van middelen. 
Misbruik door entiteiten die financiële steun ontvangen, moet worden voorkomen en er moet 
worden voorzien in participatieve controle waarbij het Europees Parlement en de relevante 
belanghebbenden worden betrokken.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
verdiept de sociale kloof, vergroot het 
banenverlies en de ongelijkheid en 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
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overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022 beschikbaar worden 
gesteld ter ondersteuning van de meest 
getroffen lidstaten en regio’s bij het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie of bij de voorbereiding van 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel 
van de economie, zodat via de bestaande 
operationele programma’s snel middelen 
ten behoeve van de reële economie kunnen 
worden ingezet. De middelen voor 2020 
vloeien voort uit een verhoging van de 
beschikbare middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang in het 
meerjarig financieel kader voor 2014-2020, 
terwijl de middelen voor 2021 en 2022 
afkomstig zijn uit het herstelinstrument van 
de Europese Unie. Een deel van de extra 
middelen moet worden toegewezen voor 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie. De Commissie moet de 
uitsplitsing van de resterende extra 
middelen voor elke lidstaat vaststellen op 
basis van een toewijzingsmethode die 
gebaseerd is op de meest recente 
beschikbare objectieve statistische 
gegevens over de relatieve welvaart van de 

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022 beschikbaar worden 
gesteld ter ondersteuning van de meest 
getroffen lidstaten en regio’s bij het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie of bij de voorbereiding van 
een groen, digitaal, sociaal en veerkrachtig 
herstel van de economie, zodat via de 
bestaande operationele programma’s snel 
middelen ten behoeve van de reële 
economie kunnen worden ingezet. De 
middelen voor 2020 vloeien voort uit een 
verhoging van de beschikbare middelen 
voor economische, sociale en territoriale 
samenhang in het meerjarig financieel 
kader voor 2014-2020, terwijl de middelen 
voor 2021 en 2022 afkomstig zijn uit het 
herstelinstrument van de Europese Unie. 
Een deel van de extra middelen moet 
worden toegewezen voor technische 
bijstand op initiatief van de Commissie. De 
Commissie moet de uitsplitsing van de 
resterende extra middelen voor elke lidstaat 
vaststellen op basis van een 
toewijzingsmethode die gebaseerd is op de 
meest recente beschikbare objectieve 
statistische gegevens over de relatieve 
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lidstaten en de omvang van de gevolgen 
van de huidige crisis voor hun economieën 
en samenlevingen. De toewijzingsmethode 
moet in een specifiek extra bedrag voor de 
ultraperifere regio’s voorzien vanwege de 
specifieke kwetsbaarheid van hun 
economieën en samenlevingen. Om recht 
te doen aan het evoluerende karakter van 
de gevolgen van de crisis, moet de 
uitsplitsing in 2021 op basis van dezelfde 
toewijzingsmethode en aan de hand van de 
meest recente statistische gegevens die 
tegen 19 oktober 2021 beschikbaar zijn, 
worden herzien met het oog op de 
verdeling van de tranche van de extra 
middelen voor 2022.

welvaart van de lidstaten en de omvang 
van de gevolgen van de huidige crisis voor 
hun economieën en samenlevingen. De 
toewijzingsmethode moet in een specifiek 
extra bedrag voor de ultraperifere regio’s 
voorzien vanwege de specifieke 
kwetsbaarheid van hun economieën en 
samenlevingen. Om recht te doen aan het 
evoluerende karakter van de gevolgen van 
de crisis, moet de uitsplitsing in 2021 op 
basis van dezelfde toewijzingsmethode en 
aan de hand van de meest recente 
statistische gegevens die tegen 19 oktober 
2021 beschikbaar zijn, worden herzien met 
het oog op de verdeling van de tranche van 
de extra middelen voor 2022.

Dit amendement (d.w.z. de toevoeging van 
het woord “sociale” aan de woorden “in 
de context van de COVID-19-pandemie of 
bij de voorbereiding van een groen, 
digitaal en veerkrachtig herstel van de 
economie”) is van toepassing op de gehele 
tekst, ook de titel. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de lidstaten maximale 
flexibiliteit te bieden bij het crisisherstel in 
de context van de COVID-19-pandemie of 
bij de voorbereiding van een groen, digitaal 
en veerkrachtig herstel van de economie, 
moeten de toewijzingen door de 
Commissie op het niveau van de lidstaten 
worden vastgesteld. Voorts moet worden 
voorzien in de mogelijkheid om extra 
middelen te gebruiken ter ondersteuning 
van de meest hulpbehoevenden. Daarnaast 

(7) Om de lidstaten maximale 
flexibiliteit te bieden bij het crisisherstel in 
de context van de COVID-19-pandemie of 
bij de voorbereiding van een groen, 
digitaal, sociaal en veerkrachtig herstel van 
de economie, moeten de toewijzingen door 
de Commissie op het niveau van de 
lidstaten worden vastgesteld. Voorts moet 
worden voorzien in de mogelijkheid om 
extra middelen te gebruiken ter 
ondersteuning van de meest 
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moeten plafonds worden vastgesteld met 
betrekking tot de toewijzing voor 
technische bijstand op initiatief van de 
lidstaten, terwijl tegelijkertijd maximale 
flexibiliteit aan de lidstaten moet worden 
verleend voor de toewijzing ervan in het 
kader van door het EFRO of het ESF 
ondersteunde operationele programma’s. 
Verduidelijkt moet worden dat het ESF-
minimumpercentage voor de extra 
middelen niet in acht hoeft te worden 
genomen. Rekening houdend met de 
verwachte snelle besteding van de extra 
middelen, mogen de aan die extra middelen 
gekoppelde vastleggingen pas bij de 
afsluiting van de operationele programma’s 
worden vrijgemaakt.

hulpbehoevenden. Daarnaast moeten 
plafonds worden vastgesteld met 
betrekking tot de toewijzing voor 
technische bijstand op initiatief van de 
lidstaten, terwijl tegelijkertijd maximale 
flexibiliteit aan de lidstaten moet worden 
verleend voor de toewijzing ervan in het 
kader van door het EFRO of het ESF 
ondersteunde operationele programma’s. 
Rekening houdend met de verwachte snelle 
besteding van de extra middelen, mogen de 
aan die extra middelen gekoppelde 
vastleggingen pas bij de afsluiting van de 
operationele programma’s worden 
vrijgemaakt.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 
toegang tot sociale diensten van algemeen 
belang, onder meer voor kinderen, te 
verbeteren. Verduidelijkt moet worden dat 
– in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden, sociale 
inclusie en armoedebestrijding, met 
bijzonder aandacht voor kinderarmoede, 
en om de toegang tot universele, inclusieve 
en hoogwaardige diensten, met inbegrip 
van gezondheidszorg en sociale diensten 
van algemeen belang, onder meer voor 
kinderen, te verbeteren. Verduidelijkt moet 
worden dat – in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
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met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om deze extra middelen gericht ter 
beschikking te kunnen stellen van de 
geografische gebieden waar ze het meest 
nodig zijn, hoeven de aan het EFRO en het 
ESF toegewezen extra middelen – bij wijze 
van uitzondering en onverminderd de 
algemene regels voor de toewijzing van 
middelen uit de structuurfondsen – niet per 
regiocategorie te worden uitgesplitst. Van 
de lidstaten wordt echter verwacht dat ze 
met de verschillende regionale behoeften 
en ontwikkelingsniveaus rekening houden 
om ervoor te zorgen dat minder 
ontwikkelde regio’s bijzondere aandacht 
blijven krijgen overeenkomstig de in 
artikel 173 VWEU vastgestelde 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie. De lidstaten moeten 
ook lokale en regionale autoriteiten en 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, bij de 
problematiek betrekken overeenkomstig de 
partnerschapsbeginselen.

(15) Om deze extra middelen gericht ter 
beschikking te kunnen stellen van de 
geografische gebieden waar ze het meest 
nodig zijn, hoeven de aan het EFRO en het 
ESF toegewezen extra middelen – bij wijze 
van uitzondering en onverminderd de 
algemene regels voor de toewijzing van 
middelen uit de structuurfondsen – niet per 
regiocategorie te worden uitgesplitst. Van 
de lidstaten wordt echter verwacht dat ze 
met de verschillende regionale behoeften 
en ontwikkelingsniveaus rekening houden 
om ervoor te zorgen dat minder 
ontwikkelde regio’s bijzondere aandacht 
blijven krijgen overeenkomstig de in 
artikel 173 VWEU vastgestelde 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie. De lidstaten moeten 
ook lokale en regionale autoriteiten en 
relevante instanties die de sociale partners 
en het maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, met inbegrip van niet-
gouvernementele organisaties en 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het bevorderen van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en niet-discriminatie, bij 
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de problematiek betrekken overeenkomstig 
de partnerschapsbeginselen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Gezien de urgentie van de situatie 
met betrekking tot de COVID-19-
pandemie moet deze verordening in 
werking treden op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.) 

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vereisten van artikel 92, lid 4, zijn niet 
van toepassing op de initiële toewijzing of 
latere overdrachten.

Schrappen

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het ESF betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt om steun 
te verlenen voor het behoud van banen – 
onder meer via regelingen voor 
werktijdverkorting en steun voor 
zelfstandigen –, zelfs als die steun niet met 
actieve arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De extra middelen 
worden ook gebruikt ter ondersteuning van 
het scheppen van banen – met name voor 
mensen in kwetsbare situaties –, 
maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid van jongeren, onderwijs 
en opleiding en de ontwikkeling van 
vaardigheden – vooral om de groene en 
digitale transities te ondersteunen – en ter 
verbetering van de toegang tot sociale 
diensten van algemeen belang, onder meer 
voor kinderen.

Wat het ESF betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt om steun 
te verlenen voor het behoud van banen – 
onder meer via regelingen voor 
werktijdverkorting en steun voor 
zelfstandigen –, zelfs als die steun niet met 
actieve arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De extra middelen 
worden ook gebruikt ter ondersteuning van 
het scheppen van banen – met name voor 
mensen in kwetsbare situaties –, 
maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid van jongeren, onderwijs 
en opleiding en de ontwikkeling van 
vaardigheden, sociale inclusie en 
armoedebestrijding, met bijzondere 
aandacht voor kinderarmoede – vooral om 
de groene en digitale transities te 
ondersteunen – en ter verbetering van de 
toegang tot universele, inclusieve en 
hoogwaardige diensten, met inbegrip van 
gezondheidszorg en sociale diensten van 
algemeen belang, onder meer voor 
kinderen.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 26, lid 4, kan een 
nieuw specifiek operationeel programma 
door de lidstaten worden opgesteld in het 
kader van de in lid 10 bedoelde nieuwe 
thematische doelstelling. Een ex-ante-
evaluatie als bedoeld in artikel 55 is niet 

In afwijking van artikel 26, lid 4, kan een 
nieuw specifiek operationeel programma 
door de lidstaten worden opgesteld in het 
kader van de in lid 9 bedoelde nieuwe 
thematische doelstelling. Een ex-ante-
evaluatie als bedoeld in artikel 55 is niet 
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vereist. vereist.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 10 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 2, eerste alinea, onder b), v) 
en vii), lid 4, lid 6, onder b) en c), en lid 7 
van artikel 96 bedoelde elementen zijn niet 
vereist voor een dergelijk nieuw 
operationeel programma. De in artikel 96, 
lid 3, bedoelde elementen zijn alleen 
vereist wanneer bijbehorende steun wordt 
verleend.

De in lid 2, eerste alinea, onder b), v) 
en vii), en lid 6, onder b) en c), van 
artikel 96 bedoelde elementen zijn niet 
vereist voor een dergelijk nieuw 
operationeel programma. De in artikel 96, 
lid 3, bedoelde elementen zijn alleen 
vereist wanneer bijbehorende steun wordt 
verleend.

Or. en


