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BEKNOPTE MOTIVERING

Nadat de Commissie haar steun voor het steunprogramma voor hervormingen, dat een 
instrument voor technische ondersteuning omvatte, had ingetrokken, diende zij op 28 mei 
2020 een voorstel in voor de instelling van een zelfstandig instrument voor technische 
ondersteuning dat op vrijwillige basis voor alle lidstaten beschikbaar zou zijn, als opvolger 
van het steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP). Het instrument maakt deel 
uit van de initiatieven die de Commissie naar aanleiding van de uitbraak van de COVID-19-
pandemie heeft genomen om de lidstaten te helpen de negatieve economische en sociale 
gevolgen ervan te beperken. Het is van groot belang de veerkracht van de Europese 
economieën te versterken en het is noodzakelijk om het herstel strategisch te plannen en te 
zorgen voor duurzame groei.

Als opvolger van het SRSP is het instrument voor technische ondersteuning bedoeld om steun 
te verlenen voor het versterken van de bestuurlijke capaciteit en structurele 
langetermijnhervormingen in de lidstaten, die wederom een aanzienlijk effect kunnen hebben 
op hun arbeidsmarkt en socialezekerheidsstelsels. Ook biedt het ondersteuning ter 
bevordering van de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen voor de lidstaten in de 
context van het Europees Semester. Doel van het instrument is de cohesie te bevorderen door 
de lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen om de hervormingen door te voeren die 
nodig zijn voor de totstandbrenging van economisch en sociaal herstel, veerkracht en 
convergentie en ter versterking van hun administratieve capaciteit om het recht van de Unie 
uit te voeren met betrekking tot de uitdagingen die de instellingen, het bestuur, de 
overheidsdiensten en de economische en sociale sectoren het hoofd moeten bieden.

Parallel met het instrument voor technische ondersteuning heeft de Commissie, om te kunnen 
reageren op de nieuwe uitdagingen in de huidige context, ook een verordening voorgesteld 
voor een faciliteit voor herstel en veerkracht die grootschalige financiële steun zal bieden voor 
overheidsinvesteringen en hervormingen die de economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger maken. Het instrument voor technische ondersteuning kan de 
lidstaten dus ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering, herziening en verbetering van de 
plannen voor herstel en veerkracht in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht.

De rapporteur is ingenomen met het feit dat in het huidige voorstel van de Commissie 
rekening wordt gehouden met het standpunt dat zowel in het op 20 april 2020 gepubliceerde 
gezamenlijke ontwerpverslag van de Begrotingscommissie en de Commissie ECON over de 
in het RSP-voorstel opgenomen instrumenten voor technische ondersteuning is verwoord als 
in het op 26 mei 2020 goedgekeurde EMPL-advies over het steunprogramma voor 
hervormingen. De rapporteur wil met het oog op de huidige context een aantal wijzigingen 
voorstellen waaruit het belang blijkt van sociaal verantwoorde, slimme, duurzame en 
inclusieve hervormingen en investeringen, die een duurzaam en eerlijk herstel zouden 
ondersteunen dat veel verder reikt dan de COVID-19-crisis.

In het voorstel van de Commissie wordt bijzondere nadruk gelegd op maatregelen ter 
bevordering van de groene en digitale transitie. In dit verband benadrukt de rapporteur het 
belang van digitalisering op alle economische en maatschappelijke gebieden in de EU en de 
mogelijke rol van het instrument in de ondersteuning van de lidstaten bij het waarborgen van 
een digitaal herstel door middel van hervormingen en investeringen in digitale infrastructuur 
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en vaardigheden die zullen bijdragen tot het uiteindelijke doel, namelijk de totstandbrenging 
van een digitale eengemaakte markt.

De rapporteur stelt voor het toepassingsgebied van het instrument (artikel 5) uit te breiden 
door er onder meer het volgende in op te nemen: jeugdbeleid; beleid inzake sociale 
bescherming, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen; beleid ter vermindering van 
genderdiscriminatie en ter bevordering van gendergelijkheid; beleid ter verbetering van de 
toegang tot onderwijs voor kinderen en studenten; beroepsonderwijs en -opleiding, toegang 
tot een leven lang leren en integratie op de arbeidsmarkt; beleid ter verbetering van de 
capaciteit van overheidsinstellingen om mobiele en grensoverschrijdende rechten van 
werknemers te waarborgen.

Volgens de rapporteur moet het instrument ook de convergentie bevorderen in de richting van 
de toetreding tot de eurozone van de lidstaten die de euro niet als munt hebben.

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

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De uitbraak van de COVID-19-
pandemie van begin 2020 heeft de 
economische vooruitzichten voor de 
komende jaren in de EU en in de hele 
wereld gewijzigd. In de Unie zijn er 
nieuwe prioriteiten bijgekomen die 
verband houden met de crisis en die 
specifiek gericht zijn op herstel en 
veerkracht. Zij vereisen een dringende en 
gecoördineerde reactie van de Unie om het 
hoofd te bieden aan de economische 
gevolgen voor de lidstaten en de negatieve 
sociale en economische gevolgen te 
verzachten. De huidige COVID-19-
pandemie en de eerdere economische en 
financiële crisis hebben duidelijk gemaakt 
dat het ontwikkelen van deugdelijke en 
veerkrachtige economieën en financiële 

(3) De uitbraak van de COVID-19-
pandemie van begin 2020 heeft de 
economische vooruitzichten voor de 
komende jaren in de EU en in de hele 
wereld gewijzigd. In de Unie zijn er 
nieuwe prioriteiten bijgekomen die 
verband houden met de crisis en die 
specifiek gericht zijn op herstel en 
veerkracht. Zij vereisen een dringende en 
gecoördineerde reactie van de Unie om het 
hoofd te bieden aan de economische 
gevolgen voor de lidstaten en de negatieve 
sociale en economische gevolgen te 
verzachten. De huidige COVID-19-
pandemie en de eerdere economische en 
financiële crisis hebben duidelijk gemaakt 
dat het ontwikkelen van deugdelijke en 
veerkrachtige economieën en financiële 
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stelsels op basis van sterke economische en 
maatschappelijke structuren de lidstaten 
helpt om efficiënter te reageren op 
schokken en daar sneller van te herstellen. 
Groeibevorderende hervormingen en 
investeringen om de structurele zwakke 
punten van de economieën aan te pakken 
en hun veerkracht te versterken, zullen 
daarom van essentieel belang zijn om de 
economieën en gemeenschappen terug op 
een pad van duurzaam herstel te brengen 
en de economische, sociale en territoriale 
verschillen in de Unie het hoofd te bieden.

stelsels op basis van sterke economische en 
maatschappelijke structuren de lidstaten 
helpt om efficiënter te reageren op 
schokken en daar sneller van te herstellen. 
Maatschappelijk verantwoorde, slimme, 
duurzame en inclusieve hervormingen, die 
het potentieel verbeteren om het 
aanpassingsvermogen te versterken, groei 
stimuleren, leiden tot werkgelegenheid, 
investeringen bevorderen en het proces 
van opwaartse economische en sociale 
convergentie ondersteunen, zullen daarom 
van essentieel belang zijn om de 
economieën en gemeenschappen terug op 
een pad van duurzaam herstel te brengen 
en de economische, sociale en territoriale 
verschillen in de Unie het hoofd te bieden.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op het niveau van de Unie dient het 
Europees Semester voor coördinatie van 
het economisch beleid als kader om 
nationale hervormingsprioriteiten te 
bepalen en de uitvoering ervan te 
monitoren. De lidstaten ontwikkelen hun 
eigen meerjarige investeringsstrategieën 
om deze hervormingsprioriteiten te 
ondersteunen. Deze strategieën worden 
naast de jaarlijkse nationale 
hervormingsprogramma’s ingediend om de 
prioriteiten die met nationale en/of EU-
financiering moeten worden ondersteund, 
te schetsen en te coördineren. Zij moeten 
ook dienen om de financiering van de Unie 
op coherente wijze te gebruiken en met de 
financiële steun, met name uit 
programma’s die door de Unie in het kader 
van de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds worden ondersteund en uit 

(4) Op het niveau van de Unie dient het 
Europees Semester voor coördinatie van 
het economisch beleid als kader om 
uitdagingen en nationale 
hervormingsprioriteiten te bepalen en de 
uitvoering ervan te monitoren. Het 
Europees Parlement heeft in het kader 
van het Europees Semester 
maatschappelijk verantwoorde 
hervormingen omschreven als 
hervormingen op basis van solidariteit, 
integratie, sociale rechtvaardigheid en een 
billijke vermogensspreiding om gelijkheid 
en toegang tot kansen en sociale 
bescherming te garanderen, kwetsbare 
groepen te beschermen en de 
levensstandaard van alle burgers te 
verbeteren, wat fundamentele beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten 
zijn. De lidstaten ontwikkelen hun eigen 
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andere programma’s, zo veel mogelijk 
toegevoegde waarde te creëren.

meerjarige investeringsstrategieën om deze 
hervormingsprioriteiten te ondersteunen. 
Deze strategieën worden naast de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma’s 
ingediend om de prioriteiten die met 
nationale en/of EU-financiering moeten 
worden ondersteund, te schetsen en te 
coördineren. Zij moeten ook dienen om de 
financiering van de Unie op coherente 
wijze te gebruiken en met de financiële 
steun, met name uit programma’s die door 
de Unie in het kader van de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds 
worden ondersteund en uit andere 
programma’s, zo veel mogelijk 
toegevoegde waarde te creëren.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De lidstaten maken in het kader van 
het SRSP steeds meer gebruik van 
technische ondersteuning, daarom moet er 
via deze verordening een instrument voor 
technische ondersteuning worden opgezet 
om de lidstaten te blijven ondersteunen bij 
de uitvoering van hervormingen.

(6) De lidstaten maken in het kader van 
het SRSP steeds meer gebruik van 
technische ondersteuning, daarom moet er 
via deze verordening een instrument voor 
technische ondersteuning worden opgezet 
om de lidstaten te blijven ondersteunen bij 
de uitvoering van hervormingen en 
investeringen die een duurzaam en eerlijk 
herstel na de COVID-19-pandemie 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Met het oog op het belang van 
digitalisering op alle economische en 
maatschappelijke gebieden van de Unie 
zal het instrument de lidstaten 
ondersteunen bij het waarborgen van een 
digitale transformatie door middel van 
hervormingen en investeringen in digitale 
infrastructuur en vaardigheden die zullen 
bijdragen tot het uiteindelijke doel, 
namelijk de totstandbrenging van een 
digitale eengemaakte markt.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Het instrument voor technische 
ondersteuning zal ook bijdragen tot de 
uitvoering van de verbintenissen van de 
Unie en de lidstaten in het kader van de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
hervormingen op basis van de beginselen 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om de lidstaten te helpen bij het 
aanpakken van de hervormingsbehoeften 
op alle belangrijke economische en 

(10) Om de lidstaten te helpen bij het 
aanpakken van de hervormingsbehoeften 
op alle belangrijke economische en 
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maatschappelijke gebieden, moet de 
Commissie aan lidstaten die daarom 
verzoeken ondersteuning blijven verlenen 
op een breed scala van beleidsterreinen, 
waaronder gebieden die verband houden 
met het beheer van de overheidsfinanciën 
en -activa, institutionele en administratieve 
hervormingen, het ondernemingsklimaat, 
de financiële sector, de markten voor 
producten, diensten en arbeid, onderwijs en 
opleiding, duurzame ontwikkeling, 
volksgezondheid en maatschappelijk 
welzijn. Bijzondere nadruk moet worden 
gelegd op acties die de groene en digitale 
transitie bevorderen.

maatschappelijke gebieden, moet de 
Commissie aan lidstaten die daarom 
verzoeken ondersteuning blijven verlenen 
op een breed scala van beleidsterreinen, 
waaronder gebieden die verband houden 
met het beheer van de overheidsfinanciën 
en -activa, institutionele en administratieve 
hervormingen, het ondernemingsklimaat, 
de financiële sector, de markten voor 
producten, diensten en arbeid, onderwijs en 
opleiding, duurzame ontwikkeling, 
volksgezondheid en maatschappelijk 
welzijn, en de ontwikkeling van 
infrastructuur op al die gebieden. 
Bijzondere nadruk moet worden gelegd op 
acties die de groene en digitale transitie 
bevorderen. Het instrument voor 
technische ondersteuning moet ook de 
convergentie bevorderen in de richting 
van de toetreding tot de eurozone van 
lidstaten die de euro niet als munt hebben.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om via het instrument voor 
technische ondersteuning aanvullende 
behoeften te ondervangen, moeten de 
lidstaten de mogelijkheid hebben om aan 
het budget van het instrument middelen 
van de fondsen van de Unie over te dragen 
die in gedeeld beheer zijn 
geprogrammeerd, volgens de daarvoor 
vastgelegde procedure. Overgedragen 
middelen moeten worden uitgevoerd 
overeenkomstig de regels van dat 
instrument en uitsluitend ten voordele van 
de betrokken lidstaat worden gebruikt. De 
Commissie moet de betrokken lidstaat 
feedback geven over het gebruik van de 

(12) Om via het instrument voor 
technische ondersteuning aanvullende 
behoeften te ondervangen, moeten de 
lidstaten de mogelijkheid hebben om aan 
het budget van het instrument middelen 
van de fondsen van de Unie over te dragen 
die in gedeeld beheer zijn 
geprogrammeerd, volgens de daarvoor 
vastgelegde procedure en met 
inachtneming van een maximum van 
10 % van de begrotingsmiddelen van de 
lidstaat. Overgedragen middelen moeten 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
regels van dat instrument en uitsluitend ten 
voordele van de betrokken lidstaat worden 
gebruikt. De Commissie moet de betrokken 
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aanvullende vrijwillige bijdragen. lidstaat feedback geven over het gebruik 
van de aanvullende vrijwillige bijdragen.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het instrument voor technische 
ondersteuning moet ondersteuning blijven 
bieden aan lidstaten die daarom verzoeken 
bij het uitvoeren van hervormingen op 
eigen initiatief, hervormingen in het kader 
van economische bestuursprocessen of 
acties in verband met de tenuitvoerlegging 
van het recht van de Unie, en 
hervormingen in verband met de uitvoering 
van economische 
aanpassingsprogramma’s. Het moet ook 
technische ondersteuning bieden voor de 
voorbereiding en uitvoering van 
herstelplannen die moeten worden 
uitgevoerd in het kader van Verordening 
(EU) nr. YYY/XX.

(13) Het instrument voor technische 
ondersteuning moet ondersteuning blijven 
bieden aan lidstaten die daarom verzoeken 
bij het uitvoeren van hervormingen op 
eigen initiatief, hervormingen in het kader 
van economische bestuursprocessen of 
acties in verband met de tenuitvoerlegging 
van het recht van de Unie, en 
hervormingen in verband met de uitvoering 
van economische 
aanpassingsprogramma’s. Het instrument 
voor technische ondersteuning wordt van 
harte aanbevolen en moet ook technische 
ondersteuning bieden voor de 
voorbereiding, herziening, verbetering en 
uitvoering van herstelplannen die moeten 
worden uitgevoerd in het kader van 
Verordening (EU) nr. YYY/XX.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In lijn met de bestaande regels en 
praktijk van het vorige programma (het 
SRSP) moet de procedure voor het 
indienen van verzoeken om technische 
ondersteuning licht worden gehouden. 

(14) In lijn met de bestaande regels en 
praktijk van het vorige programma (het 
SRSP) moet de procedure voor het 
indienen van verzoeken om technische 
ondersteuning licht worden gehouden. 
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Verzoeken van lidstaten moeten daarom 
uiterlijk op 31 oktober van een 
kalenderjaar worden ingediend. Met 
inachtneming van de overkoepelende 
beginselen van gelijke behandeling, goed 
financieel beheer en transparantie moeten 
voor de analyses van de door de lidstaten 
ingediende verzoeken passende criteria 
worden vastgesteld. Die criteria moeten 
worden gebaseerd op de urgentie, de ernst 
en de omvang van de problemen en op de 
geïdentificeerde ondersteuningsbehoefte op 
de beleidsterreinen waarvoor technische 
ondersteuning wordt beoogd.

Verzoeken van lidstaten moeten daarom 
uiterlijk op 31 oktober van een 
kalenderjaar worden ingediend, met 
uitzondering van verzoeken in verband 
met de herziening en verbetering van de 
plannen voor herstel en veerkracht van de 
lidstaten, met name verzoeken die zijn 
ingediend om die plannen te wijzigen of te 
vervangen, overeenkomstig artikel 18 van 
Verordening (EU) nr. YYY/XX, die het 
hele jaar door kunnen worden ingediend. 
Met inachtneming van de overkoepelende 
beginselen van gelijke behandeling, goed 
financieel beheer en transparantie moeten 
voor de analyses van de door de lidstaten 
ingediende verzoeken passende criteria 
worden vastgesteld. Die criteria moeten 
worden gebaseerd op de urgentie, de ernst 
en de omvang van de problemen en op de 
geïdentificeerde ondersteuningsbehoefte op 
de beleidsterreinen waarvoor technische 
ondersteuning wordt beoogd.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de verantwoording en de 
transparantie en om de zichtbaarheid van 
het optreden van de Unie te verzekeren, 
moeten de samenwerkings- en 
ondersteuningsplannen aan het Europees 
Parlement en de Raad worden verstrekt, 
mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan 
om gevoelige informatie te beschermen, en 
moet de Commissie passende 
communicatieactiviteiten organiseren.

(16) Voor de verantwoording en de 
transparantie en om de zichtbaarheid van 
het optreden van de Unie te verzekeren, 
moeten de samenwerkings- en 
ondersteuningsplannen gelijktijdig aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
verstrekt, mits aan bepaalde voorwaarden 
is voldaan om gevoelige informatie te 
beschermen, en moet de Commissie 
passende communicatieactiviteiten 
organiseren.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er moeten bij wege van 
uitvoeringshandelingen bepalingen over de 
uitvoering van het instrument voor 
technische ondersteuning worden 
vastgesteld, in het bijzonder de 
beheerswijzen, de financieringsvormen 
voor de maatregelen voor technische 
ondersteuning en de inhoud van de 
werkprogramma’s. Gelet op het belang van 
het steunen van de inspanningen van 
lidstaten die hervormingen nastreven en 
uitvoeren, dient voor subsidies een 
medefinancieringspercentage tot 100 % 
van de subsidiabele kosten te worden 
toegestaan. Om in dringende gevallen snel 
technische ondersteuning te kunnen 
mobiliseren, moet worden voorzien in het 
aannemen van bijzondere maatregelen voor 
een beperkte duur. Daartoe moet een 
beperkt bedrag van het budget voor het 
werkprogramma van het instrument voor 
technische ondersteuning worden 
gereserveerd voor bijzondere maatregelen.

(17) Er moeten bij wege van 
uitvoeringshandelingen bepalingen over de 
uitvoering van het instrument voor 
technische ondersteuning worden 
vastgesteld, in het bijzonder de 
beheerswijzen, de financieringsvormen 
voor de maatregelen voor technische 
ondersteuning en de inhoud van de 
werkprogramma’s. Gelet op het belang van 
het steunen van de inspanningen van 
lidstaten die hervormingen nastreven en 
uitvoeren, dient voor subsidies een 
medefinancieringspercentage tot 100 % 
van de subsidiabele kosten te worden 
toegestaan. Om in dringende gevallen snel 
technische ondersteuning te kunnen 
mobiliseren, moet worden voorzien in het 
aannemen van bijzondere maatregelen 
gedurende de periode die nodig is om de 
door de urgente situatie veroorzaakte 
uitdagingen te boven te komen. Daartoe 
moet een beperkt bedrag van maximaal 
5 %1a van het budget voor het 
werkprogramma van het instrument voor 
technische ondersteuning worden 
gereserveerd voor bijzondere maatregelen.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) “technische ondersteuning”: 
maatregelen die de lidstaten helpen bij het 
uitvoeren van institutionele, 
administratieve en groeiondersteunende en 
veerkrachtsbevorderende hervormingen;

(1) “technische ondersteuning”: 
maatregelen die de lidstaten helpen bij het 
opstellen, herzien en uitvoeren van 
institutionele, administratieve en 
groeiondersteunende en 
veerkrachtsbevorderende hervormingen;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling van het 
instrument is de bevordering van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang van de Unie door de lidstaten te 
ondersteunen bij hun inspanningen om de 
hervormingen door te voeren die nodig zijn 
voor economisch en sociaal herstel, 
veerkracht en opwaartse economische en 
sociale convergentie en ter versterking van 
hun administratieve capaciteit voor de 
uitvoering van het recht van de Unie met 
betrekking tot de uitdagingen voor 
instellingen, bestuur, overheidsdiensten en 
economische en sociale sectoren.

De algemene doelstelling van het 
instrument is de bevordering van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang van de Unie door de lidstaten te 
ondersteunen bij hun inspanningen om de 
hervormingen en investeringen door te 
voeren die een duurzaam economisch en 
sociaal herstel ondersteunen dat verder 
reikt dan de COVID-19-pandemie en 
nodig is voor het bereiken van veerkracht 
en opwaartse economische en sociale 
convergentie en ter versterking van hun 
administratieve capaciteit voor de 
uitvoering van het recht van de Unie met 
betrekking tot de uitdagingen voor 
instellingen, bestuur, overheidsdiensten en 
economische en sociale sectoren.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de algemene doelstelling van artikel 3 
te verwezenlijken, zijn er in het instrument 
specifieke doelstellingen opgenomen om 
de nationale autoriteiten bij te staan bij het 
verbeteren van hun capaciteit om 
hervormingen te ontwerpen, te ontwikkelen 
en uit te voeren, onder meer door de 
uitwisseling van goede praktijken, 
passende processen en methoden en een 
doeltreffender en efficiënter 
personeelsbeheer. Deze specifieke 
doelstellingen worden in nauwe 
samenwerking met de betrokken lidstaten 
nagestreefd.

Om de algemene doelstelling van artikel 3 
te verwezenlijken, zijn er in het instrument 
specifieke doelstellingen opgenomen om 
de nationale autoriteiten bij te staan bij het 
verbeteren van hun capaciteit om 
hervormingen te ontwerpen, te ontwikkelen 
en uit te voeren, en met name de 
voorbereiding, uitvoering, herziening en 
verbetering van nationale plannen voor 
herstel en veerkracht, overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. YYY/XX, onder 
meer door de uitwisseling van goede 
praktijken, passende processen en 
methoden en een doeltreffender en 
efficiënter personeelsbeheer. Deze 
specifieke doelstellingen worden in nauwe 
samenwerking met de betrokken lidstaten 
nagestreefd.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 4 vastgestelde specifieke 
doelstellingen hebben betrekking op 
beleidsgebieden die verband houden met 
cohesie, concurrentievermogen, onderwijs, 
productiviteit, onderzoek en innovatie, 
slimme, eerlijke, duurzame en inclusieve 
groei, banen en investeringen, met 
specifieke nadruk op acties die groene en 
digitale transities bevorderen, met name op 
een of meer van de volgende gebieden:

De in artikel 4 vastgestelde specifieke 
doelstellingen hebben betrekking op 
beleidsgebieden die verband houden met 
cohesie, concurrentievermogen, onderwijs 
en opleiding, gezondheid, sociale 
bescherming, intreding op de 
arbeidsmarkt, productiviteit, onderzoek en 
innovatie, slimme, eerlijke, duurzame en 
inclusieve groei, banen en investeringen, 
met specifieke nadruk op acties die groene 
en digitale transities bevorderen, en gericht 
zijn op een of meer van de volgende 
gebieden:

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onderwijs en opleiding, 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van de 
sociale dialoog, voor het scheppen van 
banen, om- en bijscholing, met name wat 
betreft digitale vaardigheden, 
mediageletterdheid, actief burgerschap, de 
bestrijding van armoede en buitensporige 
inkomensongelijkheid, gendergelijkheid, 
de bevordering van sociale inclusie, 
adequate en inclusieve sociale 
zekerheidsstelsels en sociale 
voorzieningen, toegankelijke en betaalbare 
volksgezondheid en zorgstelsels, alsmede 
cohesie-, asiel-, migratie- en grensbeleid;

d) onderwijs, een leven lang leren en 
opleiding, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, 
met inbegrip van de sociale dialoog, voor 
het scheppen van banen, om- en 
bijscholing, met name wat betreft digitale 
vaardigheden, mediageletterdheid, actief 
burgerschap, de bestrijding van armoede en 
buitensporige inkomensongelijkheid, 
gendergelijkheid, de bevordering van 
sociale inclusie, adequate en inclusieve 
sociale zekerheidsstelsels en sociale 
voorzieningen, toegankelijke en betaalbare 
volksgezondheid en zorgstelsels, alsmede 
cohesie-, asiel-, migratie- en grensbeleid;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) maatregelen op het gebied van 
sociale bescherming, met de nadruk op 
kwetsbare groepen, waaronder mensen 
met een handicap, minderheden, kinderen 
die in armoede leven, ouderen, migranten, 
vermindering van ongelijkheid en alle 
vormen van discriminatie, onder meer 
door middel van 
socialebijstandsregelingen, toelagen en 
beurzen, in overeenstemming met de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten, en er tegelijkertijd voor 
helpen zorgen dat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten;



PA\1209926NL.docx 15/25 PE655.645v01-00

NL

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) maatregelen ter bestrijding van 
genderdiscriminatie en ter bevordering 
van gendergelijkheid, bestrijding van de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen, 
passend verlof om gezinsredenen en 
flexibele werkregelingen en vergroting 
van de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen, onder meer door te zorgen voor 
gelijke kansen en loopbaanontwikkeling;

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) maatregelen ter verbetering 
van de toegang tot het onderwijs voor 
kinderen en studenten, alsmede de 
integratie van jongeren op de 
arbeidsmarkt, onder meer door het 
terugdringen van armoede, het verbeteren 
van de onderwijsinfrastructuur en de 
toegang tot formeel en niet-formeel 
onderwijs en het bieden van kansen op de 
arbeidsmarkt, met inbegrip van betaalde 
stages;

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) beroepsonderwijs en -
opleiding, toegang tot een leven lang leren 
en integratie op de arbeidsmarkt, met de 
nadruk op vaardigheden voor het 
ondersteunen van de digitale en groene 
transitie, transversale en 
ondernemerschapsvaardigheden, alsook 
het streven naar betere 
arbeidsomstandigheden voor alle 
werknemers, met inbegrip van mobiele en 
grensarbeiders;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d sexies) maatregelen ter verbetering 
van de capaciteit van 
overheidsinstellingen om mobiele en 
grensoverschrijdende rechten van 
werknemers te waarborgen, met inbegrip 
van het waarborgen van veilige en gelijke 
arbeidsvoorwaarden, lonen 
overeenkomstig de wet en alle 
noodzakelijke informatie;

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d septies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d septies) maatregelen voor het 
verbeteren van universiteiten, het 
bijscholen van wetenschappers en het 
uitvoeren van betere individuele 
loopbaanplannen voor al het academisch 
personeel, onder meer door middel van 
partnerschappen van de Unie tussen 
universiteiten en met bedrijfssectoren;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d octies) maatregelen ter 
bevordering van de uitvoering van de 
digitalisering en uitbreiding van de rol 
van de openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, met inbegrip van de 
ontwikkeling van nationale en regionale 
bij- en omscholingsstrategieën en -
maatregelen, alsmede het aantrekken van 
meer particuliere investeringen voor 
vaardigheden;

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) maatregelen voor de verdere 
ontwikkeling van de nationale 
infrastructuur op het gebied van politieke, 
economische, bestuurlijke, digitale, 
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veiligheids-, huisvestings-, gezondheids-, 
vervoers-, milieu-, aanbestedings- en 
onderwijsfuncties;

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) maatregelen die relevant zijn voor 
de voorbereiding van de lidstaten op het 
lidmaatschap van de eurozone, alsook 
maatregelen ter bevordering van de 
nominale en reële convergentie in de 
richting van toetreding tot de eurozone 
van lidstaten die de euro niet als munt 
hebben;

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) hervormingsmaatregelen 
voor de pensioenen, waarbij de nadruk 
ligt op de houdbaarheid van de 
pensioenstelsels voor werknemers en 
zelfstandigen, alsmede op gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen bij het 
verwerven van pensioenrechten, waardoor 
iedereen de middelen krijgt om waardig te 
leven, in overeenstemming met de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten;

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter f quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quinquies) maatregelen om de sector 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) te 
verbeteren, zowel aan universiteiten als 
voor bedrijven, met inbegrip van een 
betere toepassing van de resultaten van 
O&D in de markt, toegang tot O&O-
financiering voor ondernemingen, met 
inbegrip van kmo’s, en maatregelen om 
bedrijven aan te moedigen om te 
investeren in O&O;

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op verzoek van de lidstaten kunnen 
de aan hen in gedeeld beheer toegewezen 
middelen worden overgeschreven naar het 
instrument. De Commissie voert die 
middelen overeenkomstig artikel 62, lid 1, 
onder a), van het Financieel Reglement op 
directe wijze dan wel overeenkomstig 
artikel 62, lid 1, onder c), van het 
Financieel Reglement op indirecte wijze 
uit. Die middelen worden gebruikt ten 
voordele van de betrokken lidstaat.

3. Op verzoek van de lidstaten kunnen 
de aan hen in gedeeld beheer toegewezen 
middelen worden overgeschreven naar het 
instrument met inachtneming van een 
maximum van 10 % van het budget van 
de lidstaat. De Commissie voert die 
middelen overeenkomstig artikel 62, lid 1, 
onder a), van het Financieel Reglement op 
directe wijze dan wel overeenkomstig 
artikel 62, lid 1, onder c), van het 
Financieel Reglement op indirecte wijze 
uit. Die middelen worden gebruikt ten 
voordele van de betrokken lidstaat.

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) studies, onderzoeken, analyses en 
enquêtes, evaluaties en effectbeoordelingen 
en de ontwikkeling en publicatie van 
handleidingen, verslagen en educatief 
materiaal;

g) studies, onderzoeken, analyses en 
enquêtes, haalbaarheidsstudies, 
technische projecten en documentatie, 
evaluaties en effectbeoordelingen en de 
ontwikkeling en publicatie van 
handleidingen, verslagen en educatief 
materiaal;

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) communicatieprojecten voor 
educatieve doeleinden, met inbegrip van e-
learning, voor 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;

h) communicatieprojecten voor 
educatieve doeleinden, met inbegrip van e-
learning, voor samenwerking, 
bewustmaking, verspreidingsactiviteiten en 
uitwisseling van goede praktijken, ook 
door middel van 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;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat die technische 
ondersteuning wenst te ontvangen in het 
kader van het instrument dient daartoe bij 
de Commissie een verzoek om technische 
ondersteuning in, waarin hij de 
beleidsgebieden en prioriteiten voor de 
steun aanduidt die binnen het in artikel 5 
vermelde toepassingsgebied vallen. Die 
verzoeken worden uiterlijk op 31 oktober 
van een kalenderjaar ingediend. De 
Commissie kan richtsnoeren verstrekken 
voor de belangrijkste elementen die in een 
verzoek om ondersteuning moeten worden 
genoemd.

1. Een lidstaat die technische 
ondersteuning wenst te ontvangen in het 
kader van het instrument dient daartoe bij 
de Commissie een verzoek om technische 
ondersteuning in, waarin hij de 
beleidsgebieden en prioriteiten voor de 
steun aanduidt die binnen het in artikel 5 
vermelde toepassingsgebied vallen. Die 
verzoeken worden uiterlijk op 31 oktober 
van een kalenderjaar ingediend. De 
Commissie kan richtsnoeren verstrekken 
voor de belangrijkste elementen die in een 
verzoek om ondersteuning moeten worden 
genoemd, en kan het gebruik van 
technische ondersteuning door lidstaten 
met hoge steunbehoeften verder 
bevorderen en aanmoedigen.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen het hele jaar 
door verzoeken indienen die onder lid 2, 
onder d) en e), van dit artikel vallen, met 
name verzoeken om herziening en 
verbetering van de plannen voor herstel 
en veerkracht, teneinde hun voorstellen te 
wijzigen of te vervangen overeenkomstig 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. YYY/XX.

Or. en
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uitvoering van hervormingen 
door lidstaten op eigen initiatief, met name 
ter ondersteuning van herstel 
[overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. YYY/XX], en om duurzame 
economische groei en werkgelegenheid te 
creëren en de veerkracht te vergroten;

a) de uitvoering van hervormingen 
door lidstaten op eigen initiatief, met name 
om het herstel [overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. YYY/XX] te 
ondersteunen, om duurzame economische 
groei en hoogwaardige werkgelegenheid, 
een groter economisch 
concurrentievermogen en sociale inclusie 
te creëren en om de veerkracht te 
vergroten;

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de uitvoering van groei-
ondersteunende en 
veerkrachtsbevorderende hervormingen in 
het kader van economische 
beleidsprocessen, met name de 
landspecifieke aanbevelingen die in de 
context van het Europees Semester zijn 
vastgesteld of maatregelen die verband 
houden met de uitvoering van het recht van 
de Unie;

c) de uitvoering van groei-
ondersteunende en 
veerkrachtsbevorderende hervormingen in 
het kader van economische 
beleidsprocessen, met name de 
landspecifieke aanbevelingen die in de 
context van het Europees Semester zijn 
vastgesteld of maatregelen die verband 
houden met de uitvoering van het recht van 
de Unie, de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten of de 
duurzameontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties;

Or. en



PA\1209926NL.docx 23/25 PE655.645v01-00

NL

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de herziening en verbetering van 
de plannen voor herstel en veerkracht;

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie legt met 
instemming van de betrokken lidstaat het 
samenwerkings- en steunplan onverwijld 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad. De betrokken lidstaat mag zijn 
instemming weigeren indien het gevoelige 
of vertrouwelijke informatie betreft, 
waarvan de bekendmaking de openbare 
belangen van de lidstaat in gevaar zou 
brengen.

1. De Commissie legt het 
samenwerkings- en steunplan onverwijld 
en gelijktijdig voor aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niettegenstaande het in lid 1 
bepaalde legt de Commissie het 
samenwerkings- en steunplan voor aan 
het Europees Parlement en de Raad:

Schrappen

a) zodra alle gevoelige of 
vertrouwelijke informatie, waarvan de 
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bekendmaking de openbare belangen van 
de lidstaat in gevaar zou brengen, door de 
betrokken lidstaat is geredigeerd;
b) na een redelijke termijn, wanneer 
de bekendmaking van relevante 
informatie de uitvoering van 
steunmaatregelen niet negatief zou 
beïnvloeden, en in geen geval later dan 
twee maanden nadat dergelijke 
maatregelen zijn getroffen in het kader 
van het samenwerkings- en steunplan.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te waarborgen dat middelen tijdig 
beschikbaar zijn, wordt een beperkt deel 
van het werkprogramma gereserveerd voor 
speciale maatregelen bij onvoorziene en 
naar behoren gemotiveerde urgentie die tot 
een onmiddellijke respons noopt, zoals een 
ernstige verstoring van de economie of 
significante omstandigheden die de 
economische of sociale situatie in een 
lidstaat ernstig aantasten en die deze 
lidstaat niet kan beheersen.

Om te waarborgen dat middelen tijdig 
beschikbaar zijn, wordt een beperkt deel 
van het werkprogramma ter waarde van 
maximaal 5 % daarvan1a gereserveerd 
voor speciale maatregelen bij onvoorziene 
en naar behoren gemotiveerde urgentie die 
tot een onmiddellijke respons noopt, zoals 
een ernstige verstoring van de economie of 
significante omstandigheden die de 
economische of sociale situatie in een 
lidstaat ernstig aantasten en die deze 
lidstaat niet kan beheersen.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijks verslag Halfjaarlijks verslag

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie brengt om de zes 
maanden gelijktijdig verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
uitvoering van deze verordening.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het jaarverslag bevat informatie 
over:

2. Het halfjaarlijks verslag bevat 
informatie over:

Or. en


