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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de 
Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken, als bevoegde 
commissies, onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De Unie moet, met inachtneming 
van de economische en sociale 
ontwikkeling van de Unie als geheel en de 
evenwichtige ontwikkeling van haar 
regio’s, de volgende doelstellingen 
nastreven als voorzien in artikel 191 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie:  behoud, bescherming 
en verbetering van de kwaliteit van het 
milieu, bescherming van de gezondheid 
van de mens en behoedzaam en rationeel 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het Parlement betreurt ten zeerste 
de conclusies van de Europese Raad van 
21 juli 2020, waarbij werd besloten de 
financiering voor herstel en veerkracht 
door middel van Unieprogramma’s en de 
financieringsinstrumenten van het pakket 
voor herstel en veerkracht aanzienlijk te 
verlagen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
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Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Op het niveau van de Unie is het 
Europees Semester voor coördinatie van 
het economisch beleid (“Europees 
Semester”), met inbegrip van de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
het kader om nationale 
hervormingsprioriteiten te bepalen en de 
uitvoering ervan te monitoren. Teneinde de 
lidstaten een beter beeld te geven van 
welke structurele hervormingen en 
investeringen het meest noodzakelijk zijn 
om de overgang naar een klimaatneutrale 
Europese economie te ondersteunen, 
wordt in het kader van het Europees 
Semester vereist dat de informatie over de 
geboekte voortgang voortdurend wordt 
geactualiseerd door middel van 
geharmoniseerde indicatoren, zodat alle  
VN-doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling( UNSDG’s) en de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal bij de evaluatie worden 
meegenomen. De lidstaten ontwikkelen 
hun eigen nationale meerjarige 
investeringsstrategie om deze 
hervormingen te ondersteunen. Die 
strategieën moeten in aansluiting met de 
jaarlijkse nationale 
hervormingsprogramma’s worden 
gepresenteerd als een manier om de 
prioritaire investeringsprojecten die 
nationale of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De atmosfeer wordt warmer en het 
klimaat verandert, jaar na jaar. Van de 
acht miljoen soorten op aarde wordt een 
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miljoen met uitsterven bedreigd. Bossen 
en oceanen worden vervuild en vernietigd. 
Het antwoord op deze uitdagingen is de 
Europese Green Deal1bis. De Green Deal 
beoogt het natuurlijk kapitaal van de Unie 
te beschermen, te behouden en te 
verbeteren, en de gezondheid en het 
welzijn van de burgers te beschermen 
tegen milieugerelateerde risico’s en 
effecten. Een goede uitvoering van de 
Green Deal vraagt om overheidsuitgaven 
en particuliere investeringen die in 
toenemende mate worden bestemd voor 
slimme oplossingen, niet alleen op het 
gebied van klimaat en milieu, maar ook 
voor de economie van de Unie.
_________________
1a COM(2019) 640 final

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De uitbraak van de pandemie 
COVID-19 in het begin van 2020 heeft de 
economische vooruitzichten voor de 
komende jaren in de Unie en in de rest van 
de wereld veranderd, en vraagt om een 
snelle en gecoördineerde reactie van de 
Unie om het hoofd te bieden aan de 
enorme economische en sociale gevolgen 
voor alle lidstaten. De uitdagingen die zijn 
verbonden aan de demografische context 
zijn versterkt door COVID-19. De huidige 
de COVID-19-pandemie en de 
voorafgaande economische en financiële 
crisis hebben duidelijk gemaakt dat het 
ontwikkelen van deugdelijke en 
veerkrachtige economieën en financiële 
stelsels op basis van sterke economische en 
maatschappelijke structuren de lidstaten 
helpt om efficiënter te reageren op 
schokken en daar sneller van te herstellen. 
De gevolgen op middellange en lange 

(4) De uitbraak van de pandemie 
COVID-19 in het begin van 2020 heeft de 
economische vooruitzichten voor de 
komende jaren in de Unie en in de rest van 
de wereld veranderd, en vraagt om een 
snelle en gecoördineerde reactie van de 
Unie om het hoofd te bieden aan de 
enorme economische en sociale gevolgen 
voor alle lidstaten. De uitdagingen die zijn 
verbonden aan de demografische context 
zijn versterkt door COVID-19. De huidige 
COVID-19-pandemie en de voorafgaande 
economische en financiële crisis hebben 
duidelijk gemaakt dat het ontwikkelen van 
deugdelijke, ecologisch duurzame en 
veerkrachtige economieën en financiële 
stelsels op basis van sterke economische en 
maatschappelijke structuren de lidstaten 
helpt om efficiënter te reageren op 
schokken en daar sneller van te herstellen. 
De gevolgen op middellange en lange 



PE658.853v01-00 6/48 AD\1215025NL.docx

NL

termijn van de COVID-19-crisis zullen in 
belangrijke mate afhangen van de vraag 
hoe snel de economieën van de lidstaten 
zich van de crisis zullen herstellen, wat 
weer afhankelijk is van de budgettaire 
ruimte waarover de lidstaten beschikken 
om de sociale en economische gevolgen 
van de crisis te beperken, en van de 
veerkracht van hun economieën. Daarom 
zullen hervormingen en investeringen om 
de structurele zwakke punten van de 
economieën aan te pakken en hun 
veerkracht te versterken, van essentieel 
belang zijn om de economieën weer op een 
pad van duurzaam herstel te brengen en te 
voorkomen dat de verschillen in de Unie 
verder toenemen.

termijn van de COVID-19-crisis zullen in 
belangrijke mate afhangen van de vraag 
hoe snel de economieën van de lidstaten 
zich van de crisis zullen herstellen, wat 
weer afhankelijk is van de budgettaire 
ruimte waarover de lidstaten beschikken 
om de sociale en economische gevolgen 
van de crisis te beperken, en van de 
versterking van de ecologische veerkracht 
en de duurzame transitie van hun 
economieën. Daarom zullen hervormingen 
en investeringen om de structurele zwakke 
punten van de economieën aan te pakken 
en hun veerkracht te versterken op basis 
van een ecologisch duurzaam herstel, van 
essentieel belang zijn om de economieën 
weer op een pad van duurzaam herstel te 
brengen en te voorkomen dat de 
verschillen in de Unie verder toenemen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) De uitvoering van hervormingen 
die bijdragen tot een hoge mate van 
ecologische, sociale en economische 
veerkracht van de binnenlandse 
economieën, het versterken van de 
capaciteit voor aanpassing aan en 
beperking van klimaatverandering, de 
circulaire en groene transitie, het 
ontsluiten van het groeipotentieel en de 
verwezenlijking van de Europese Green 
Deal, behoren tot de beleidsprioriteiten van 
de Unie. Zij zijn daarom van cruciaal 
belang om het herstel op een houdbaar pad 
vast te stellen en het proces van opwaartse 
economische en sociale convergentie te 
ondersteunen, evenals een ecologisch 
duurzaam herstel. Dit is des te 
noodzakelijker in de nasleep van de 
pandemie, om de weg vrij te maken voor 
een snel en duurzaam herstel. Is 
ingenomen met de vijf overkoepelende 
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beginselen voor herstel en veerkracht die 
zijn voorgesteld door de Europese 
technische deskundigengroep inzake 
duurzame financiering1bis.
_________________
1bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Uit eerdere ervaringen is gebleken 
dat investeringen tijdens crises vaak 
drastisch worden verminderd. Het is echter 
van essentieel belang dat investeringen in 
deze specifieke situatie worden 
ondersteund om het herstel te versnellen en 
het groeipotentieel op de lange termijn te 
versterken. Investeren in groene en digitale 
technologieën, capaciteiten en processen 
die gericht zijn op het ondersteunen van de 
overgang naar schone energie, het 
stimuleren van de energie-efficiëntie van 
woningen en andere belangrijke 
economische sectoren, zijn van belang om 
duurzame groei te realiseren en banen te 
helpen scheppen. Dit zal de Unie ook 
veerkrachtiger en minder afhankelijk 
maken door diversificatie van de 
belangrijkste toeleveringsketens.

(6) Uit eerdere ervaringen is gebleken 
dat investeringen tijdens crises vaak 
drastisch worden verminderd. Het is 
daarom van essentieel belang dat 
investeringen in deze specifieke situatie 
worden ondersteund om het herstel te 
versnellen en het potentieel voor duurzame 
groei op de lange termijn te versterken. 
Investeren in duurzame, circulaire, 
klimaatneutrale en digitale technologieën, 
capaciteiten en processen die gericht zijn 
op de verwezenlijking van de 
Uniedoelstellingen voor 
broeikasgasneutraliteit in 2050 en het 
ondersteunen van de overgang naar schone 
energie, het stimuleren van energie, de 
ontwikkeling van circulaire economische 
modellen en andere belangrijke 
economische sectoren, zijn van belang om 
duurzame groei te realiseren en banen te 
helpen scheppen. Dit zal de Unie ook 
veerkrachtiger en minder afhankelijk 
maken door diversificatie van de 
belangrijkste toeleveringsketens.

Amendement 8
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om tot duurzame groei te komen 
en de economische, sociale en territoriale 
cohesie te bevorderen, is het belangrijk 
om anticiperend op toekomstige 
pandemieën te investeren in versterking 
van de veerkracht van de gezondheidszorg 
en zorgstelsels, mede door het uitvoeren 
van stresstests voor nationale en regionale 
zorgstelsels, de volksgezondheid en de 
gezondheid van individuele burgers te 
verbeteren zodat zij minder ontvankelijk 
zijn voor gezondheidsrisico’s, en een 
impuls te geven aan de totstandkoming 
van de Europese Gezondheidsunie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Momenteel voorziet geen enkel 
instrument in rechtstreekse financiële steun 
in verband met de verwezenlijking van 
resultaten en de uitvoering van 
hervormingen en overheidsinvesteringen 
van de lidstaten in antwoord op de 
uitdagingen die in het Europees Semester 
zijn vastgesteld, en met als doel een 
blijvend effect te hebben op de 
productiviteit en de veerkracht van de 
economie van de lidstaten.

(7) Momenteel voorziet geen enkel 
instrument in rechtstreekse financiële steun 
in verband met de verwezenlijking van 
resultaten en de uitvoering van 
hervormingen en overheidsinvesteringen 
van de lidstaten in antwoord op de 
uitdagingen die in het Europees Semester 
zijn vastgesteld, en met als doel een 
blijvend effect te hebben op de 
productiviteit, de duurzaamheid en de 
veerkracht van de economie van de 
lidstaten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(8) Tegen deze achtergrond is het 
noodzakelijk het huidige kader voor de 
verstrekking van ondersteuning aan de 
lidstaten te versterken en de lidstaten 
directe financiële ondersteuning te bieden 
door middel van een innovatief instrument. 
Hiertoe moet op grond van deze 
verordening een faciliteit voor herstel en 
veerkracht (“de faciliteit”) worden 
vastgesteld die doeltreffende financiële en 
significante steun moet verstrekken om de 
uitvoering van hervormingen en de 
bijbehorende overheidsinvesteringen in de 
lidstaten te versterken. De faciliteit moet 
omvattend zijn en moet profiteren van de 
ervaring die de Commissie en de lidstaten 
hebben opgedaan met het gebruik van 
andere instrumenten en programma’s.

(8) Tegen deze achtergrond is het 
noodzakelijk het huidige kader voor de 
verstrekking van ondersteuning aan de 
lidstaten te versterken en de lidstaten 
directe financiële ondersteuning te bieden 
door middel van een innovatief instrument. 
Hiertoe moet op grond van deze 
verordening een faciliteit voor herstel en 
veerkracht (“de faciliteit”) worden 
vastgesteld die doeltreffende financiële en 
significante steun moet verstrekken om de 
uitvoering van hervormingen en de 
bijbehorende overheidsinvesteringen in de 
lidstaten te versterken met het oog op 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de nieuwe strategie voor duurzame groei 
voorzien in de Europese Green Deal. De 
faciliteit moet omvattend zijn en moet 
profiteren van de ervaring die de 
Commissie en de lidstaten hebben 
opgedaan met het gebruik van andere 
instrumenten en programma’s.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Overeenkomstig Verordening 
[invorderingsinstrument van de Europese 
Unie] en binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen, moeten maatregelen 
voor herstel en veerkracht in het kader van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht 
worden verricht om de ongekende 
gevolgen van de COVID-19-crisis aan te 
pakken. Deze extra middelen moeten op 
zodanige wijze worden gebruikt dat de 
inachtneming van de in Verordening 
[EURI] vastgestelde termijnen wordt 
gewaarborgd.

(10) Overeenkomstig Verordening 
[invorderingsinstrument van de Europese 
Unie] en binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen, moeten maatregelen 
voor herstel en veerkracht in het kader van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht 
worden verricht om de ongekende 
gevolgen van de COVID-19-crisis aan te 
pakken en een duurzaam en groen herstel 
op gang te brengen. Deze extra middelen 
moeten op zodanige wijze worden gebruikt 
dat de inachtneming van de in Verordening 
[EURI] vastgestelde termijnen wordt 
gewaarborgd.

Amendement 12



PE658.853v01-00 10/48 AD\1215025NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Met de faciliteit moeten 
projecten worden gesteund met een 
werkelijke Europese meerwaarde, waarbij 
het beginsel van additionaliteit van 
Uniefinanciering wordt gehanteerd. De 
faciliteit mag niet in de plaats komen van 
terugkerende nationale uitgaven en mag 
niet ingaan tegen de strategische en 
economische belangen van de Unie, en 
mag daarom niet worden gebruikt voor de 
financiering van investeringsplannen van 
derde landen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Gezien de Europese Green Deal als 
de Europese strategie voor duurzame groei 
en de vertaling van de toezeggingen van de 
Unie tot uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties zal de door deze verordening 
vastgestelde faciliteit een bijdrage leveren 
om klimaatacties en milieuduurzaamheid te 
mainstreamen, inclusief biodiversiteit, en 
het streefdoel te bereiken dat 30 % van de 
uitgaven uit de EU-begroting de 
klimaatdoelstellingen ondersteunen en dat 
10 % van de uitgaven uit de EU-begroting 
de biodiversiteitsdoelstellingen 
ondersteunen. Als algemene regel moeten 
alle uitgaven van de Unie in 
overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. De EU-taxonomie die is 
vastgesteld in Verordening (EU) 2020/852 
van het Europees Parlement en de 
Raad1 bis moet worden gebruikt om de 
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uitvoering van de doelstellingen te 
monitoren.
_________________
1bis Verordening (EU) 2020/852 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
18 juni 2020 betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2019/2088 (PB L 198 van 22.6.2020, blz. 
13).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Opdat er, ter waarborging van 
uniforme uitvoeringsvoorwaarden, 
maatregelen genomen kunnen worden om 
de faciliteit aan gezond economisch 

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

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De algemene doelstelling van de 
faciliteit moet het leveren van een bijdrage 
zijn aan de aanpak van de uitdagingen die 
de beleidsterreinen als vastgesteld in deze 
verordening met zich meebrengen, door 
middel van de bevordering van 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, alsmede het leveren van een 
bijdrage aan de doelstellingen van het 
beleid van de Unie, de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties (UNSDG’s), de Europese pijler van 
sociale rechten, de Overeenkomst van 
Parijs en de versterking van de interne 
markt. Daartoe moet de faciliteit bijdragen 
aan het verbeteren van de veerkracht en het 
aanpassingsvermogen van de lidstaten, het 
beperken van de sociale en economische 
gevolgen van de crisis, het bevorderen van 
de digitale transitie en het ondersteunen 
van de rechtvaardige en inclusieve 
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overgang naar een ecologisch duurzame, 
energie- en hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie, waarbij zo snel 
mogelijk maar uiterlijk in 2050 
klimaatneutraliteit wordt bereikt, 
waardoor het potentieel voor duurzame 
groei van de economieën van de Unie in de 
nasleep van de crisis wordt hersteld, het 
scheppen van werkgelegenheid wordt 
bevorderd en duurzame en 
genderevenwichtige groei wordt 
gestimuleerd.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moeten het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het herstel- en weerbaarheidsplan moet in 
overeenstemming zijn met de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die in het kader van het 
Europees Semester zijn vastgesteld, met de 
nationale hervormingsprogramma’s, de 
nationale energie- en klimaatplannen, de 
rechtvaardige overgangsplannen en de in 
het kader van de fondsen van de Unie 
vastgestelde 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma’s. Om acties te 
stimuleren die binnen de prioriteiten van 
de Europese Groene Deal en de Digitale 
Agenda vallen, moet het plan ook 
maatregelen bevatten die relevant zijn 
voor de groene en de digitale transitie. De 
maatregelen moeten een snelle 
verwezenlijking van de in de nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan vastgestelde 
streefcijfers, doelstellingen en bijdragen 

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moeten het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het plan voor herstel en veerkracht moet 
in overeenstemming zijn met de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die in het kader van het 
Europees Semester zijn vastgesteld, met de 
nationale hervormingsprogramma’s, en 
moet de overgang naar een duurzame en 
klimaatneutrale Europese economie, 
uiterlijk in 2050, ondersteunen alsmede 
de digitale transitie. In de plannen voor 
herstel en veerkracht moeten de 
investeringen in overeenstemming zijn 
met de Europese Green Deal, alsmede met 
de nieuwe strategie van de Unie voor 
duurzame groei, de Europese pijler van 
sociale rechten, de UNSDG’s en de 
Digitale Agenda.  De maatregelen moeten 
een snelle verwezenlijking van de in de 
nationale energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan vastgestelde 
streefcijfers, doelstellingen en bijdragen 
mogelijk maken. Alle ondersteunde 
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mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie.

activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie en moeten 
het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
als bedoeld in Verordening (EU) 
2020/852, eerbiedigen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Om de voorbereiding en de 
uitvoering van de plannen voor herstel en 
veerkracht door de lidstaten mogelijk te 
maken, moet de Raad, in nauwe 
samenwerking met het Europees 
Parlement, in staat zijn om het kader van 
het Europees Semester de stand van de 
capaciteit voor herstel, veerkracht, 
klimaattransitie en aanpassing in de Unie 
te bespreken. Om een geschikte feitenbasis 
te verzekeren, moet deze bespreking 
worden gebaseerd op de in het kader van 
het Europees Semester beschikbare 
strategische en analytische informatie van 
de Commissie en, indien beschikbaar, op 
de informatie over de uitvoering van de 
plannen in de voorgaande jaren en de 
voortgang bij de uitvoering van de 
nationale transitieplannen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om nationale betrokkenheid bij en 
concentratie op relevante hervormingen en 
investeringen te garanderen, moeten 
lidstaten die steun wensen te ontvangen, bij 
de Commissie een terdege gemotiveerd en 
onderbouwd plan voor herstel en 

(21) Om nationale betrokkenheid bij en 
concentratie op relevante hervormingen en 
investeringen te garanderen, moeten 
lidstaten die steun wensen te ontvangen, bij 
de Commissie een terdege gemotiveerd en 
onderbouwd plan voor herstel en 
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veerkracht indienen. Het plan voor herstel 
en veerkracht moet de gedetailleerde reeks 
maatregelen voor de uitvoering omvatten, 
met inbegrip van doelstellingen en 
mijlpalen, en het verwachte effect van het 
plan voor herstel en veerkracht op het 
groeipotentieel, het scheppen van banen en 
de economische en sociale veerkracht; het 
moet ook maatregelen omvatten die 
relevant zijn voor de groene en de digitale 
transities; het moet ook een toelichting 
omvatten over de afstemming van het 
voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht op de relevante landspecifieke 
uitdagingen en prioriteiten die zijn 
vastgesteld in het kader van het Europees 
Semester. De Commissie en de lidstaten 
moeten tijdens het hele proces streven naar 
een nauwe samenwerking.

veerkracht indienen. Het plan voor herstel 
en veerkracht moet de gedetailleerde reeks 
maatregelen voor de uitvoering omvatten, 
met inbegrip van doelstellingen en 
mijlpalen, en het verwachte effect van het 
plan voor herstel en veerkracht op de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal, met name het potentieel voor 
duurzame groei, het scheppen van banen, 
de economische en sociale veerkracht en 
de ondersteuning van de overgang naar 
een duurzame en klimaatneutrale 
Europese economie, uiterlijk in 2050, en 
de digitale transitie;het moet ook 
maatregelen omvatten die relevant zijn 
voor de groene en de digitale transities; het 
moet ook een toelichting omvatten over de 
afstemming van het voorgestelde plan voor 
herstel en veerkracht op de relevante 
landspecifieke uitdagingen en prioriteiten 
die zijn vastgesteld in het kader van het 
meest recente Europees Semester. De 
Commissie en de lidstaten moeten tijdens 
het hele proces streven naar een nauwe 
samenwerking.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om te waarborgen dat de 
faciliteit doeltreffend bijdraagt aan de 
groene transitie, moeten de door de 
lidstaten opgestelde plannen voor herstel 
en veerkracht volledig afgestemd zijn op 
de doelstellingen van de Europese Green 
Deal, en met name op het overkoepelende 
doel van klimaatneutraliteit tegen uiterlijk 
2050, alsook het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen” in acht nemen, zoals 
bedoeld in Verordening (EU) 2020/852.

Amendement 21
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Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De Commissie moet het door de 
lidstaten voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht beoordelen en daarbij nauw 
samenwerken met de betrokken lidstaat. 
De Commissie zal de nationale 
zeggenschap over het proces volledig 
respecteren en zal daarom rekening houden 
met de door de betrokken lidstaat 
verstrekte motivering en elementen en zal 
nagaan of het door de lidstaat voorgestelde 
plan voor herstel en veerkracht naar 
verwachting zal bijdragen tot de effectieve 
aanpak van de uitdagingen die zijn 
vastgesteld in de desbetreffende 
landspecifieke aanbeveling die tot de 
betrokken lidstaat is gericht of in andere 
relevante documenten die de Commissie 
officieel heeft goedgekeurd in het kader 
van het Europees Semester; of het plan 
maatregelen bevat die doeltreffend 
bijdragen tot de groene en digitale 
overgang en aan het aangaan van de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht een blijvend effect zal hebben 
op de betrokken lidstaat; of te verwachten 
valt dat het plan voor herstel en veerkracht 
daadwerkelijk ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel, het scheppen van banen en 
de economische en sociale veerkracht van 
de lidstaat te versterken, de economische 
en sociale gevolgen van de crisis op te 
vangen en de economische, sociale en 
territoriale cohesie te bevorderen; of de 
door de lidstaat verstrekte motivering van 
de geraamde totale kosten van het 
ingediende plan voor herstel en veerkracht 
redelijk en aannemelijk is, en of *die 
kosten* in verhouding staan tot de 
verwachte impact op de economie en de 
werkgelegenheid; of het voorgestelde plan 
voor herstel en veerkracht maatregelen 
bevat voor de uitvoering van hervormingen 
en projecten voor overheidsinvesteringen 

(22) De Commissie moet het door de 
lidstaten voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht beoordelen en daarbij nauw 
samenwerken met de betrokken lidstaat. 
De Commissie zal de nationale 
zeggenschap over het proces volledig 
respecteren en zal daarom rekening houden 
met de door de betrokken lidstaat 
verstrekte motivering en elementen en zal 
nagaan of het door de lidstaat voorgestelde 
plan voor herstel en veerkracht naar 
verwachting doeltreffend het potentieel 
voor duurzame groei, de werkgelegenheid 
en de economische en sociale veerkracht 
van de lidstaat versterkt, de economische 
en sociale gevolgen van de crisis verlicht, 
bijdraagt aan verbetering van de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie en ondersteuning biedt aan de 
overgang naar een duurzame en 
klimaatneutrale Europese economie, 
uiterlijk in 2050, en de digitale transitie, 
alsook de uitdagingen aanpakt die daaruit 
voortvloeien; of het door de lidstaat 
voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal bijdragen 
tot een doeltreffende aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat of 
in andere desbetreffende documenten die 
de Commissie officieel heeft goedgekeurd 
in het kader van het meest recente 
Europees Semester; of het plan in 
overeenstemming is met de toezeggingen 
van de Unie in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs en in het 
bijzonder met de klimaatdoelstellingen 
van de Unie beschreven in [Verordening 
(EU) 2020/XXX tot vaststelling van een 
kader voor de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (Europese 
klimaatwet)] en maatregelen bevat die 
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die coherente acties behelzen; en of te 
verwachten valt dat de door de betrokken 
lidstaat voorgestelde regeling zal zorgen 
voor daadwerkelijke uitvoering van het 
plan voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren.

doeltreffend bijdragen tot de groene en 
digitale overgang en aan het aangaan van 
de daaruit voortvloeiende uitdagingen; of 
te verwachten valt dat het plan voor herstel 
en veerkracht een blijvend effect zal 
hebben op de betrokken lidstaat; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht daadwerkelijk ertoe zal 
bijdragen het groeipotentieel, het scheppen 
van banen en de economische en sociale 
veerkracht van de lidstaat te versterken, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis op te vangen en de economische, 
sociale en territoriale cohesie te 
bevorderen; of de door de lidstaat 
verstrekte motivering van de geraamde 
totale kosten van het ingediende plan voor 
herstel en veerkracht redelijk en 
aannemelijk is, en of *die kosten* in 
verhouding staan tot de verwachte impact 
op de economie en de werkgelegenheid; of 
het plan activiteiten van financiering 
uitsluit die niet voldoen aan het beginsel 
“geen ernstige afbreuk doen” als bedoeld 
in Verordening (EU) 2020/852; of het 
voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen bevat voor de 
uitvoering van hervormingen en projecten 
voor overheidsinvesteringen die coherente 
acties behelzen; en of te verwachten valt 
dat de door de betrokken lidstaat 
voorgestelde regeling zal zorgen voor 
daadwerkelijke uitvoering van het plan 
voor herstel en veerkracht, met inbegrip 
van de beoogde mijlpalen en streefdoelen 
alsmede de bijbehorende indicatoren.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Om te beoordelen of de 
door de lidstaten gepresenteerde plannen 
voor herstel en veerkracht daadwerkelijk 
bijdragen aan de doelstellingen van de 
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Europese Green Deal, moet gebruik 
worden gemaakt van de EU-taxonomie 
vastgesteld bij Verordening (EU) 
2020/852. De positieve beoordeling van 
een plan door de Commissie moet 
afhankelijk zijn van de daadwerkelijke 
bijdrage van het plan aan de groene 
transitie.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Om ertoe bij te dragen dat plannen 
van goede kwaliteit worden opgesteld en 
om de Commissie bij te staan bij de 
beoordeling van de door de lidstaten 
ingediende plannen voor herstel en 
veerkracht en bij de beoordeling van de 
mate waarin deze zijn verwezenlijkt, moet 
worden voorzien in het gebruik van advies 
van deskundigen en, op verzoek van de 
lidstaat, collegiaal advies. De taakgroep 
voor herstel en veerkracht van de 
Commissie moet de lidstaten bijstaan bij 
het voorbereiden en opstellen van hun 
respectieve plannen voor herstel en 
veerkracht en moet ervoor zorgen dat deze 
zijn afgestemd op de prioriteiten van de 
Unie, met name de doelstelling van 
klimaatneutraliteit, daartoe 
gebruikmakend van de door de 
EU-taxonomie geboden hulpmiddelen, 
vastgesteld bij Verordening (EU) 
2020/852.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Mits het plan voor herstel en (26) Mits het plan voor herstel en 
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veerkracht op afdoende wijze aan de 
beoordelingscriteria voldoet, moet aan de 
betrokken lidstaat de maximale financiële 
bijdrage worden toegewezen indien de 
geraamde totale kosten van het pakket, 
verminderd met de nationale 
cofinanciering, gelijk zijn aan, of hoger 
zijn dan, het bedrag van de maximale 
financiële bijdrage zelf. Aan de betrokken 
lidstaat moet daarentegen een bedrag 
worden toegewezen dat gelijk is aan de 
geraamde totale kosten van het plan voor 
herstel en veerkracht, verminderd met de 
nationale medefinanciering, indien die 
geraamde totale kosten, verminderd met de 
nationale medefinanciering, lager zijn dan 
de maximale financiële bijdrage zelf. Er 
mag aan de lidstaat geen enkele financiële 
bijdrage worden toegekend indien het plan 
voor herstel en veerkracht onvoldoende 
beantwoordt aan de beoordelingscriteria.

veerkracht op afdoende wijze aan de 
beoordelingscriteria voldoet, moet aan de 
betrokken lidstaat de maximale financiële 
bijdrage worden toegewezen indien de 
geraamde totale kosten van het pakket, 
verminderd met de nationale 
cofinanciering, gelijk zijn aan, of hoger 
zijn dan, het bedrag van de maximale 
financiële bijdrage zelf. Aan de betrokken 
lidstaat moet daarentegen een bedrag 
worden toegewezen dat gelijk is aan de 
geraamde totale kosten van het plan voor 
herstel en veerkracht, verminderd met de 
nationale medefinanciering, indien die 
geraamde totale kosten, verminderd met de 
nationale medefinanciering, lager zijn dan 
de maximale financiële bijdrage zelf. Er 
mag aan de lidstaat geen enkele financiële 
bijdrage worden toegekend indien het plan 
voor herstel en veerkracht onvoldoende 
beantwoordt aan de beoordelingscriteria, 
met inbegrip van de EU-taxonomie die is 
vastgesteld bij Verordening 
(EU) 2020/852 en het in die verordening 
bedoelde beginsel van “geen ernstige 
afbreuk doen”.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het verzoek om een lening moet 
worden gerechtvaardigd door de financiële 
behoeften in verband met aanvullende 
hervormingen en investeringen in het plan 
voor herstel en veerkracht, die met name 
relevant zijn voor de groene en de digitale 
transitie, en derhalve met hogere kosten 
van het plan dan de maximale financiële 
bijdrage die via de niet-terugvorderbare 
bijdrage wordt toegekend. Het moet 
mogelijk zijn het verzoek om een lening 
tegelijk met de indiening van het plan 
kunnen in te dienen. Indien het verzoek om 
een lening op een ander tijdstip wordt 

(29) Het verzoek om een lening moet 
worden gerechtvaardigd door de financiële 
behoeften in verband met aanvullende 
hervormingen en investeringen in het plan 
voor herstel en veerkracht, die met name 
relevant zijn voor de transitie naar een 
duurzame en klimaatneutrale Europese 
economie uiterlijk in 2050 en de 
bijbehorende digitale transitie, en derhalve 
met hogere kosten van het plan dan de 
maximale financiële bijdrage die via de 
niet-terugvorderbare bijdrage wordt 
toegekend. Het moet mogelijk zijn het 
verzoek om een lening tegelijk met de 
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ingediend, moet het vergezeld gaan van 
een herzien plan met aanvullende mijlpalen 
en streefdoelen. Om te zorgen dat de 
middelen vervroegd beschikbaar worden 
gesteld, moeten de lidstaten een verzoek 
om steun in de vorm van een lening 
uiterlijk op 31 augustus 2024 indienen. Met 
het oog op een goed financieel beheer moet 
het totale bedrag van alle in het kader van 
deze verordening verstrekte leningen 
geplafonneerd zijn. Bovendien mag het 
maximumvolume van de lening voor elke 
lidstaat mag niet meer bedragen dan 4,7 % 
van het bruto nationaal inkomen van die 
lidstaat. Een verhoging van het plafond 
moet in uitzonderlijke omstandigheden, 
afhankelijk van de beschikbare middelen, 
mogelijk zijn. Om dezelfde redenen van 
gezond financieel beheer moet het 
mogelijk zijn de lening in schijven te 
betalen aan de hand van het bereiken van 
de resultaten.

indiening van het plan kunnen in te dienen. 
Indien het verzoek om een lening op een 
ander tijdstip wordt ingediend, moet het 
vergezeld gaan van een herzien plan met 
aanvullende tijdsgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde mijlpalen 
en streefdoelen. Om te zorgen dat de 
middelen vervroegd beschikbaar worden 
gesteld, moeten de lidstaten een verzoek 
om steun in de vorm van een lening 
uiterlijk op 31 augustus 2024 indienen. Met 
het oog op een goed financieel beheer moet 
het totale bedrag van alle in het kader van 
deze verordening verstrekte leningen 
geplafonneerd zijn. Bovendien mag het 
maximumvolume van de lening voor elke 
lidstaat mag niet meer bedragen dan 4,7 % 
van het bruto nationaal inkomen van die 
lidstaat. Een verhoging van het plafond 
moet in uitzonderlijke omstandigheden, 
afhankelijk van de beschikbare middelen, 
mogelijk zijn. Om dezelfde redenen van 
gezond financieel beheer moet het 
mogelijk zijn de lening in schijven te 
betalen aan de hand van het bereiken van 
de resultaten.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het is wenselijk dat de Commissie 
een jaarlijks verslag uitbrengt aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
uitvoering van de in deze verordening 
ingestelde faciliteit. Dit verslag moet 
informatie bevatten over de vooruitgang 
die de lidstaten hebben geboekt in het 
kader van de goedgekeurde plannen voor 
herstel en veerkracht; het moet ook 
informatie bevatten over de hoogte van de 
opbrengsten die in het kader van het 
herstelinstrument voor de Europese Unie in 
het voorgaande jaar aan de faciliteit zijn 
toegewezen, uitgesplitst naar 

(37) Het is wenselijk dat de Commissie 
een jaarlijks verslag uitbrengt aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
uitvoering van de in deze verordening 
ingestelde faciliteit. Dit verslag moet 
informatie bevatten over de vooruitgang 
die de lidstaten hebben geboekt in het 
kader van de goedgekeurde plannen voor 
herstel en veerkracht; het moet ook 
informatie bevatten over de hoogte van de 
opbrengsten die in het kader van het 
herstelinstrument voor de Europese Unie in 
het voorgaande jaar aan de faciliteit zijn 
toegewezen, uitgesplitst naar 
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begrotingsonderdeel, en de de bijdrage van 
de via het herstelinstrument voor de 
Europese Unie gegenereerde middelen tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van faciliteit.

begrotingsonderdeel, en de de bijdrage van 
de via het herstelinstrument voor de 
Europese Unie gegenereerde middelen tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van faciliteit. In het verslag moet tevens 
worden ingegaan op de mate waarin de 
faciliteit bijdraagt tot de verwezenlijking 
van de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van de 
Unie, in het bijzonder de 
klimaatdoelstellingen van de Unie die zijn 
vastgelegd in [Verordening 
(EU)2020/XXX tot vaststelling van een 
kader voor de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese 
klimaatwet”)] en de prioriteiten van de 
nationale klimaat- en energieplannen 
(NECP’s).

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De door de lidstaten uit te voeren 
plannen voor herstel en veerkracht en de 
daaraan toegewezen financiële bijdrage 
moeten door de Commissie bij 
uitvoeringshandeling worden vastgesteld. 
Om eenvormige voorwaarden voor de 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. De uitvoeringsbevoegdheden 
met betrekking tot de vaststelling van de 
plannen voor herstel en veerkracht en de 
betaling van de financiële steun bij 
vervulling van de relevante mijlpalen en 
streefdoelen moet door de Commissie 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad, volgens 
de onderzoeksprocedure13 daarvan. Na de 
vaststelling van een uitvoeringshandeling 
moet het voor de betrokken lidstaat en de 

(39) De door de lidstaten uit te voeren 
plannen voor herstel en veerkracht en de 
daaraan toegewezen financiële bijdrage 
moeten door de Commissie bij 
gedelegeerde handeling worden 
vastgesteld. Om eenvormige voorwaarden 
voor de uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. De uitvoeringsbevoegdheden 
met betrekking tot de vaststelling van de 
plannen voor herstel en veerkracht en de 
betaling van de financiële steun bij 
vervulling van de relevante mijlpalen en 
streefdoelen moet door de Commissie 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad, volgens 
de onderzoeksprocedure13daarvan. Na de 
vaststelling van een gedelegeerde 
handeling moet het voor de betrokken 
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Commissie mogelijk zijn om met 
betrekking tot bepaalde operationele 
regelingen van technische aard 
overeenstemming te bereiken over de 
aspecten van de uitvoering met betrekking 
tot de termijnen, de indicatoren voor de 
mijlpalen en streefdoelen, en de toegang tot 
de onderliggende gegevens. Om de 
voortdurende relevantie van de 
operationele regelingen met betrekking tot 
de heersende omstandigheden tijdens de 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht mogelijk te maken, moet het 
mogelijk zijn dat de onderdelen van 
dergelijke technische regelingen met 
wederzijdse instemming kunnen worden 
gewijzigd. De horizontale regels die door 
het Europees Parlement en de Raad zijn 
vastgesteld op basis van artikel 322 VWEU 
op deze verordening van toepassing. Deze 
regels zijn neergelegd in het Financieel 
Reglement en bepalen met name de 
procedure om het budget vast te stellen en 
uit te voeren door middel van subsidies, 
aanbestedingen, prijzen en indirecte 
uitvoering, en voorzien in controles van de 
verantwoordelijkheid van financiële 
actoren. De op grond van 
artikel 322 VWEU vastgestelde regels 
hebben eveneens betrekking op de 
bescherming van de begroting van de Unie 
bij algemene tekortkomingen in de 
lidstaten op het gebied van de rechtsstaat, 
aangezien de rechtsstaat een essentiële 
voorwaarde is voor deugdelijk financieel 
beheer en een doeltreffende EU-
financiering.

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

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

13 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het toepassingsgebied van de bij deze 
verordening ingestelde faciliteit voor 
herstel en veerkracht bestrijkt 
beleidsgebieden die samenhangen met de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie, met 
name de transitie naar verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen van de Unie 
voor 2030 en de naleving van de 
doelstelling van de Unie inzake 
klimaatneutraliteit tegen 2050 
overeenkomstig [Verordening 2020/XXX 
tot vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
en tot wijziging van Verordening 
(EU) 2018/1999 (“Europese 
klimaatwet”)], de digitale transitie, 
gezondheid, concurrentievermogen, 
veerkracht, productiviteit, opleiding en 
vaardigheden, onderzoek en innovatie, 
slimme, duurzame, genderevenwichtige, 
en inclusieve groei, banen en 
investeringen, alsmede de stabiliteit van de 
financiële stelsels.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht is de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie te bevorderen door de 
veerkracht en het aanpassingsvermogen 
van de lidstaten te verbeteren, de sociale en 
economische gevolgen van de crisis te 
verzachten en de groene en de digitale 
transitie te ondersteunen, en aldus ertoe bij 

1. De algemene doelstelling van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht is de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie te bevorderen door de 
veerkracht en het aanpassingsvermogen 
van de lidstaten te verbeteren en bij te 
dragen tot de strategische autonomie van 
de Unie, de sociale en economische 
gevolgen van de crisis te verzachten, de 
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te dragen het groeipotentieel van de 
economieën van de Unie te herstellen, het 
scheppen van banen in de nasleep van de 
COVID-19-crisis te stimuleren en 
duurzame groei te bevorderen.

transitie naar de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030 te ondersteunen en de doelstelling 
van de Unie inzake klimaatneutraliteit 
tegen 2050 en inzake de digitale transitie 
na te komen, en aldus ertoe bij te dragen 
het groeipotentieel van de economieën van 
de Unie te herstellen, het scheppen van 
banen in de nasleep van de COVID-19-
crisis te stimuleren en duurzame groei te 
bevorderen.

Alle activiteiten die steun ontvangen uit 
de plannen voor herstel en veerkracht, 
eerbiedigen het in Verordening 
(EU) 2020/852 bedoelde beginsel van 
“geen ernstige afbreuk doen”. Daarnaast 
voldoen de activiteiten die steun 
ontvangen uit de plannen voor herstel en 
veerkracht in de specifieke sectoren van 
economische activiteiten die vallen onder 
Verordening (EU) 2020/852 aan de 
technische screeningscriteria als bedoeld 
in artikel 3 van die verordening.
Om een bijdrage te leveren aan en 
volledig in overeenstemming te zijn met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de Europese Green Deal, wordt 
ten minste 37 % van de faciliteit gebruikt 
om klimaatacties te financieren. 10 % van 
de faciliteit wordt gebruikt voor 
biodiversiteitsacties, die ten dele mogen 
overlappen met klimaatacties. De 
combinatie van klimaat- en 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven moet 
ertoe leiden dat ten minste 40% van de 
totale begroting van de faciliteit ervoor 
wordt gebruikt.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De faciliteit is niet in strijd met de 
strategische en economische belangen 
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van de Unie. Met het oog hierop wordt 
geen steun verleend aan projecten die deel 
uitmaken van de strategische 
investeringsplannen van derde landen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij significante niet-naleving in 
verband met een van de in artikel 15, 
lid 7, van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
[...] [GB-verordening] bedoelde gevallen 
stelt de Raad, op voorstel van de 
Commissie, bij wege van 
uitvoeringshandeling een besluit vast tot 
opschorting van de termijn voor de 
vaststelling van de in artikel 17, leden 1 
en 2, bedoelde besluiten of tot opschorting 
van de betalingen in het kader van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht.
Het in de eerste alinea bedoelde besluit tot 
opschorting van de betalingen is van 
toepassing op betalingsaanvragen die na 
de datum van het besluit tot opschorting 
worden ingediend.
De opschorting van de in artikel 17 
bedoelde termijn is van toepassing met 
ingang van de dag volgende op de 
vaststelling van het in de eerste alinea 
bedoelde besluit.
In geval van opschorting van de 
betalingen is artikel 15, lid 9, van de 
verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
(...) van toepassing.
2. Doet zich een van de in artikel 15, 
lid 11, van de verordening houdende 
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gemeenschappelijke bepalingen inzake 
[...] bedoelde gevallen voor, dan stelt de 
Raad, op voorstel van de Commissie, bij 
wege van uitvoeringshandeling een 
besluit vast tot opheffing van de in het 
vorige lid bedoelde opschorting van de 
termijn of van de betalingen.
De desbetreffende procedures of 
betalingen worden hervat op de dag 
volgende op de opheffing van de 
opschorting.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn afgestemd op de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die zijn vastgesteld in het 
kader van het Europees Semester, vooral 
die welke van belang zijn voor of 
voortvloeien uit de groene en de digitale 
transitie. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn ook in overeenstemming 
met de informatie die door de lidstaten is 
opgenomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s in het kader van 
het Europees Semester, in hun nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/199921, in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie alsmede in de 
partnerschapsovereenkomsten22 en de 
operationele programma’s in het kader van 
de fondsen van de Unie.

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn in overeenstemming met de 
algemene en specifieke doelstellingen van 
de faciliteit zoals bepaald in artikel 4 van 
deze verordening en zijn afgestemd op de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die zijn vastgesteld in het 
kader van het Europees Semester, vooral 
die welke van belang zijn voor of 
voortvloeien uit de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie, met 
name de transitie naar de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen van de Unie 
voor 2030 en de naleving van de 
doelstelling van de Unie inzake 
klimaatneutraliteit tegen 2050 in 
overeenstemming met [Verordening 
2020/XXX tot vaststelling van een kader 
voor de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese 
klimaatwet”)] en de digitale transitie. De 
plannen voor herstel en veerkracht zijn ook 
in overeenstemming met de informatie die 
door de lidstaten is opgenomen in de 
nationale hervormingsprogramma’s in het 
kader van het Europees Semester, in hun 
nationale energie- en klimaatplannen en de 
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actualiseringen daarvan alsook hun 
langetermijnstrategieën overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/199921, in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie22 alsmede in de 
partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma’s in het kader van 
de fondsen van de Unie.

De plannen voor herstel en veerkracht 
zijn ook in overeenstemming met een 
routekaart die erop gericht is de 
temperatuurdoelstelling op de lange 
termijn van de Overeenkomst van Parijs 
te verwezenlijken, rekening houdend met 
de meest recente wetenschappelijke 
gegevens, met name het speciaal verslag 
van het Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) getiteld “Global 
warming of 1.5°C”.
De plannen voor herstel en veerkracht 
ondersteunen alleen activiteiten die geen 
ernstige afbreuk doen overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, van deze verordening. 
Daarnaast voldoen de activiteiten die 
steun ontvangen uit de plannen voor 
herstel en veerkracht in de specifieke 
sectoren van economische activiteiten die 
vallen onder Verordening (EU) 2020/852 
aan de technische screeningscriteria als 
bedoeld in artikel 3 van Verordening (EU) 
2020/852.
Om ervoor te zorgen dat de plannen voor 
herstel en veerkracht een bijdrage leveren 
aan de verwezenlijking in de lidstaten van 
de doelstelling van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en om ervoor te zorgen 
dat de plannen volledig in 
overeenstemming zijn met de 
Overeenkomst van Parijs en de Europese 
Green Deal, wordt ten minste 37 % van 
ieder plan voor herstel en veerkracht 
gebruikt om klimaatacties te financieren. 
10 % van de faciliteit wordt gebruikt voor 
biodiversiteitsacties, die ten dele mogen 
overlappen met klimaatacties. De 
combinatie van klimaat- en 
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biodiversiteitsgerelateerde uitgaven moet 
ertoe leiden dat ten minste 40% van de 
totale begroting van ieder plan voor 
herstel en veerkracht ervoor wordt 
gebruikt.

_________________ _________________

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

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

22. […] 22. […]

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De plannen voor herstel en 
veerkracht bevatten tevens maatregelen 
die effectief bijdragen tot de versterking 
van de veerkracht van de gezondheidszorg 
en zorgstelsels om te anticiperen op 
toekomstige pandemieën, ten einde de 
algemene gezondheid in de 
samenlevingen te verbeteren, om een 
hoog beschermingsniveau van de 
gezondheid te bereiken.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie stelt richtsnoeren 
vast voor de praktische toepassing van de 
criteria van “geen ernstige afbreuk doen” 
als bedoeld in artikel 17 van Verordening 
(EU) 2020/852, van de technische 
screeningscriteria als bedoeld in artikel 3 
van die verordening, en van de 
gedelegeerde handelingen die op basis 
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daarvan zijn vastgesteld voor de faciliteit 
die bij deze verordening is vastgesteld.

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De plannen voor herstel en 
veerkracht financieren geen activiteiten 
waarbij ook koolstofintensieve activa 
betrokken zijn, die de verwezenlijking van 
de klimaat- en milieudoelstellingen van de 
Unie ondermijnen. Zij financieren met 
name geen investeringen in de productie, 
de verwerking, de distributie, het transport 
of de verbranding van fossiele 
brandstoffen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het plan voor herstel en veerkracht 
wordt deugdelijk gemotiveerd en 
onderbouwd. Het bevat met name de 
volgende elementen:

3. Het plan voor herstel en veerkracht 
wordt deugdelijk gemotiveerd en 
onderbouwd. Het bevat met name de 
volgende elementen, die noodzakelijk zijn 
om ervoor te zorgen dat wordt voldaan 
aan de criteria om in aanmerking te 
komen voor financiering, als bepaald in 
artikel 14:

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een toelichting over de wijze 
waarop het plan het groeipotentieel en de 

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

duurzame groei, de economische, 
ecologische en  sociale veerkracht van de 
betrokken lidstaat versterkt en het 
scheppen van banen stimuleert, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis verzacht, tot meer economische, 
sociale en territoriale cohesie en 
convergentie bijdraagt en hoe het plan 
ervoor zal zorgen dat de 
investeringsachterstand wordt weggewerkt 
zodat de klimaat- en milieudoelstellingen 
van de Unie kunnen worden gehaald. In 
gevallen waarin de faciliteit wordt 
gebruikt om een onderneming in een 
koolstofintensieve sector te steunen, 
maakt de lidstaat bekend hoe de 
onderneming beoogt haar bedrijfsmodel 
in overeenstemming te brengen met de 
Overeenkomst van Parijs en de daarmee 
verbonden klimaatdoelstellingen van de 
Unie, onder andere via de bekendmaking 
van transitieplannen door de 
onderneming.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een toelichting over de wijze 
waarop de maatregelen in het plan naar 
verwachting zullen bijdragen tot de 
klimaat- en milieudoelstellingen van de 
Unie en met name hoe zij bijdragen tot elk 
van de volgende aspecten:
(i) de transitie naar de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen van de Unie 
voor 2030 en de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit van de Unie tegen 
2050 in overeenstemming met 
[Verordening (EU) 2020/XXX tot 
vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet)];
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(ii) de naleving van de in artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852 bedoelde 
“geen ernstige afbreuk doen”-criteria en 
de naleving van de technische 
screeningscritria als vastgesteld in 
overeenstemming met artikel 3 van die 
verordening;
(iii) de bijdrage tot verwezenlijking van de 
doelstellingen om klimaat en biodiversiteit 
te mainstreamen, als bedoeld in artikel 14, 
lid 2, vierde alinea, die gebaseerd zijn op 
de criteria als bepaald in Verordening 
(EU) 2020/852;
(iv) het in aanzienlijke mate wegwerken 
van de nationale investeringsachterstand 
om de klimaat- en milieudoelstellingen 
van de Unie te halen;
(v) de bijdrage om de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie 
te verwezenlijken, rekening houdend met 
de doelstellingen die zijn vastgesteld in de 
NECP’s; alsmede
(vi) de bijdrage om de sociale, 
economische en milieu-uitdagingen die 
voortvloeien uit de transitie het hoofd te 
bieden.

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) een toelichting over de wijze 
waarop de maatregelen in het plan naar 
verwachting zullen bijdragen tot de 
uitvoering van de verbintenissen van de 
Unie en de lidstaten, met name de 
Europese Green Deal, de Overeenkomst 
van Parijs, de nationale energie- en 
klimaatplannen (NECP’s) en de 
actualisering daarvan overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/1999, de 
territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie in het kader van 
het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie, en de in het kader van de 
fondsen van de Unie vastgestelde 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma’s;

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) een toelichting over de 
wijze waarop de maatregelen in het plan 
naar verwachting zullen bijdragen tot de 
versterking van de veerkracht van de 
gezondheidszorg en de zorgstelsels, om te 
anticiperen op toekomstige pandemieën 
ten einde de algemene gezondheid in de 
samenlevingen te verbeteren, om een 
hoog beschermingsniveau van de 
gezondheid te bereiken;

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quinquies) een toelichting van de wijze 
waarop de maatregelen in het plan naar 
verwachting een Europese meerwaarde 
genereren;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beoordeling van het plan 
voor herstel en veerkracht en bij de 
vaststelling van het aan de betrokken 
lidstaat toe te wijzen bedrag houdt de 
Commissie rekening met de in het kader 
van het Europees Semester beschikbare 
analytische informatie over de betrokken 
lidstaat, met de door de betrokken lidstaat 
verstrekte motivering en elementen als 
bedoeld in artikel 15, lid 3, alsook met alle 
overige relevante informatie, waaronder 
met name de informatie die is opgenomen 
in het nationale hervormingsprogramma en 
het nationale energie- en klimaatplan van 
de betrokken lidstaat, alsmede, indien van 
toepassing, met informatie uit de via het 
instrument voor technische ondersteuning 
verstrekte technische ondersteuning.

2. Bij de beoordeling van het plan 
voor herstel en veerkracht en bij de 
vaststelling van het aan de betrokken 
lidstaat toe te wijzen bedrag houdt de 
Commissie rekening met de in het kader 
van het Europees Semester beschikbare 
analytische informatie over de betrokken 
lidstaat, met de door de betrokken lidstaat 
verstrekte motivering en elementen als 
bedoeld in artikel 15, lid 3, alsook met alle 
overige relevante informatie, waaronder 
met name het nationale 
hervormingsprogramma, het plan voor een 
rechtvaardige transitie en het nationale 
energie- en klimaatplan van de betrokken 
lidstaat, alsmede, indien van toepassing, 
met informatie uit de via het instrument 
voor technische ondersteuning verstrekte 
technische ondersteuning.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) of het plan maatregelen bevat die 
op doeltreffende wijze bijdragen tot de 
klimaat- en milieudoelstellingen van de 
Unie en met name hoe zij bijdragen tot elk 
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voortvloeiende uitdagingen; van de volgende aspecten:
(i) bijdragen tot de transitie naar de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030 en de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit van de Unie tegen 
2050 in overeenstemming met 
[Verordening (EU) 2020/XXX tot 
vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet)];
(ii)de naleving van de in artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852 bedoelde 
“geen ernstige afbreuk doen”-criteria en 
de naleving van de technische 
screeningscritria als vastgesteld in 
overeenstemming met artikel 3 van die 
verordening;
(iii) de bijdrage tot verwezenlijking van de 
doelstellingen om klimaat en biodiversiteit 
te mainstreamen, als bedoeld in artikel 14, 
lid 2, vierde alinea, die gebaseerd zijn op 
de criteria als bepaald in Verordening 
(EU) 2020/852;
(iv) het in aanzienlijke mate wegwerken 
van de nationale investeringsachterstand 
om de klimaat- en milieudoelstellingen 
van de Unie te halen;
(v) de bijdrage om de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie 
te verwezenlijken, rekening houdend met 
de doelstellingen die zijn vastgesteld in de 
NECP’s; alsmede
(vi) de bijdrage om de sociale, 
economische en milieu-uitdagingen die 
voortvloeien uit de transitie het hoofd te 
beiden.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) of het plan maatregelen bevat die 
op doeltreffende wijze bijdragen tot de 
versterking van de veerkracht van de 
gezondheidszorg en de zorgstelsels, om te 
anticiperen op toekomstige pandemieën 
ten einde de algemene gezondheid in de 
samenlevingen te verbeteren, om een 
hoog beschermingsniveau van de 
gezondheid te bereiken;

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) of de raadplegingen die zijn 
gehouden in het kader van de 
voorbereiding van het plan voor herstel en 
veerkracht en de geplande dialogen, in 
verband met de uitvoering van de faciliteit 
ervoor zorgen dat de relevante 
belanghebbenden doeltreffende 
mogelijkheden krijgen om deel te nemen 
aan de voorbereiding en de uitvoering van 
het plan voor herstel en veerkracht;

Amendement 48

Artikel 16 – lid 3 – letter g bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) of de lidstaat de in artikel 2 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
verankerde Uniewaarden eerbiedigt.

Amendement 49

Artikel 16 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk... [zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
stelt de Commissie overeenkomstig 
artikel 26 bis een gedelegeerde handeling 
vast om punt b) van dit lid aan te vullen 
met de vaststelling van een methodologie 
om uitgaven te bestemmen voor de 
mainstreaming van klimaat- en milieu-
acties, inclusief biodiversiteitsacties als 
bedoeld in artikel 4 van deze verordening. 
De methodologie is gebaseerd op de EU-
taxonomie als vastgesteld bij Verordening 
(EU) 2020/852 en hanteert de technische 
screeningscriteria als bedoeld in artikel 
10, lid 3, en artikel 11, lid 3, van die 
verordening, alsmede de beginselen als 
vastgesteld in artikel 15, lid 1, van 
Verordening (EU) 2020/852.
Uiterlijk zes maanden na de goedkeuring 
van de gedelegeerde handeling als 
bedoeld in artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852, wordt de in 
de eerste alinea van dit lid bedoelde 
gedelegeerde handeling herzien om de 
technische screeningscriteria als 
vastgesteld in de gedelegeerde 
handelingen die zijn goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 te hanteren.

Amendement 50

Artikel 16 – lid 3 – alinea 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie maakt de beoordelingen 
die krachtens dit artikel worden verricht, 
openbaar.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt binnen vier 
maanden nadat de lidstaat het plan voor 
herstel en veerkracht officieel heeft 
ingediend, bij wege van 
uitvoeringshandeling een besluit vast. 
Wanneer de Commissie een plan voor 
herstel en veerkracht positief beoordeelt, 
worden in dat besluit de door de lidstaat uit 
te voeren hervormingen en 
investeringsprojecten, met inbegrip van de 
mijlpalen en streefdoelen, en de 
overeenkomstig artikel 11 toegewezen 
financiële bijdrage vastgelegd.

1. De Commissie stelt binnen vier 
maanden nadat de lidstaat het plan voor 
herstel en veerkracht officieel heeft 
ingediend, bij wege van gedelegeerde 
handeling een besluit vast. Wanneer de 
Commissie een plan voor herstel en 
veerkracht positief beoordeelt, worden in 
dat besluit de door de lidstaat uit te voeren 
hervormingen en investeringsprojecten, 
met inbegrip van de mijlpalen en 
streefdoelen, en de overeenkomstig 
artikel 11 toegewezen financiële bijdrage 
vastgelegd.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. De in lid 1 en 2 bedoelde 
gedelegeerde handelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 26 bis.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na het bereiken van de 3. Na het bereiken van de 
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desbetreffende overeengekomen mijlpalen 
en streefdoelen die zijn vermeld in het bij 
de uitvoeringshandeling van de 
Commissie goedgekeurde plan voor herstel 
en veerkracht, dient de betrokken lidstaat 
bij de Commissie een naar behoren 
gemotiveerd verzoek tot betaling van de 
financiële bijdrage en, waar van 
toepassing, van de leningtranche in. 
Dergelijke betalingsverzoeken kunnen door 
de lidstaten tweemaal per jaar bij de 
Commissie worden ingediend. De 
Commissie gaat binnen twee maanden na 
ontvangst van het verzoek na of de 
desbetreffende mijlpalen en streefdoelen 
die zijn vastgelegd in het in artikel 17, 
lid 1, bedoelde besluit, op bevredigende 
wijze zijn gerealiseerd. Bij deze 
beoordeling wordt ook de in artikel 17, 
lid 6, bedoelde operationele regeling in 
aanmerking genomen. De Commissie kan 
worden bijgestaan door deskundigen.

desbetreffende overeengekomen mijlpalen 
en streefdoelen die zijn vermeld in het bij 
de gedelegeerde handeling van de 
Commissie goedgekeurde plan voor herstel 
en veerkracht, dient de betrokken lidstaat 
bij de Commissie een naar behoren 
gemotiveerd verzoek tot betaling van de 
financiële bijdrage en, waar van 
toepassing, van de leningtranche in. 
Dergelijke betalingsverzoeken kunnen door 
de lidstaten tweemaal per jaar bij de 
Commissie worden ingediend. De 
Commissie gaat binnen twee maanden na 
ontvangst van het verzoek na of de 
desbetreffende mijlpalen en streefdoelen 
die zijn vastgelegd in het in artikel 17, 
lid 1, bedoelde besluit, op bevredigende 
wijze zijn gerealiseerd. Bij deze 
beoordeling wordt ook de in artikel 17, 
lid 6, bedoelde operationele regeling in 
aanmerking genomen. De Commissie kan 
worden bijgestaan door deskundigen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 
prestatieverslagleggingssysteem waarborgt 
dat de gegevens voor het monitoren van de 
uitvoering van de activiteiten en de 
resultaten op efficiënte en doeltreffende 
wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe 
worden aan de ontvangers van 
Uniefinanciering evenredige 
verslagleggingsvereisten opgelegd.

2. Het 
prestatieverslagleggingssysteem waarborgt 
dat de gegevens voor het monitoren van de 
uitvoering van de activiteiten en de 
resultaten op efficiënte, betrouwbare, 
onafhankelijke en doeltreffende wijze en 
tijdig worden verzameld en openbaar 
worden gemaakt. Daartoe worden aan de 
ontvangers van Uniefinanciering 
evenredige verslagleggingsvereisten 
opgelegd.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De ontvangers van 
Uniefinanciering erkennen de oorsprong 
van en geven zichtbaarheid aan de 
middelen van de Unie, met name wanneer 
zij de acties en de resultaten ervan 
promoten, door duidelijk te vermelden dat 
het om Uniefinanciering gaat en door 
meerdere doelgroepen, waaronder de 
media en het grote publiek, doelgericht en 
op samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren. De 
ontvangers waarborgen de zichtbaarheid 
van de uitgaven in het kader van de 
faciliteit door bij de gesteunde projecten 
duidelijk te vermelden dat het gaat om het 
“EU-initiatief voor herstel”.

Amendement 57

Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
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1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in de artikelen 16, lid 3, en 17, 
lid 1, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
een termijn van zeven jaar met ingang 
van … [de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening].
3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in de artikelen 16, lid 3, en 
17, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
te allen tijde intrekken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.
5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.
6. Een overeenkomstig de artikelen 
16, lid 3, en 17, lid 1, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
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wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met 
[twee maanden] verlengd.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) of het plan maatregelen bevat die 
op doeltreffende wijze bijdragen tot de 
transitie naar een duurzame en 
klimaatneutrale Europese economie tegen 
uiterlijk 2050, met name hun bijdrage tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het duurzaamheidsbeleid van de 
Unie, rekening houdend met de 
doelstellingen van de nationale klimaat- 
en energieplannen (NECP’s) en de 
klimaatdoelstellingen van de Unie zoals 
vastgesteld in [Verordening (EU) 
2020/XXX tot vaststelling van een kader 
voor de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (Europese 
klimaatwet)] en hun bijdrage tot de 
aanpak van de uit deze transitie 
voortvloeiende uitdagingen op sociaal, 
economisch of milieugebied;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2.2 Het plan bevat maatregelen die op 
doeltreffende wijze bijdragen tot de milieu- 
en klimaatdoelstellingen van de Unie, of 
die helpen het hoofd te bieden aan de 
daaruit voortvloeiende uitdagingen.

De Commissie neemt voor de beoordeling 
van dit criterium de volgende elementen in 

De Commissie neemt voor de beoordeling 
van dit criterium alle volgende elementen 
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aanmerking: in aanmerking:

Toepassingsgebied

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.2 – alinea 1 – subalinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting 
aanzienlijk bijdragen tot de 
totstandbrenging van klimaat- en 
milieuvriendelijke systemen en de 
vergroening van economische en sociale 
sectoren om een bijdrage te leveren aan 
de algemene doelstelling van een 
klimaatneutraal Europa tegen 2050;

– de uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting 
aanzienlijk bijdragen tot de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie, in het 
bijzonder de transitie naar de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030 en de doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale Unie tot stand hebben 
gebracht overeenkomstig [Verordening 
(EU) 2020/XXX tot vaststelling van een 
kader voor de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (Europese 
klimaatwet)] en rekening houdend met de 
doelstellingen als vastgesteld in de 
NECP’s en de criteria die zijn vastgesteld 
in de EU-taxonomie;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.2 – alinea 1 – subalinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting 
aanzienlijk bijdragen tot de digitale 
transformatie van economische en sociale 
sectoren;

Schrappen
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.2 – alinea 1 – subalinea 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting 
aanzienlijk bijdragen tot het aanpakken van 
de uitdagingen die voortvloeien uit de 
groene en/of de digitale transitie

– de uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting 
aanzienlijk bijdragen tot het aanpakken van 
de  uitdagingen die voortvloeien uit de 
klimaat- en milieudoelstellingen van de 
Unie, met name de transitie naar een 
duurzame klimaatneutrale Europese 
economie in uiterlijk 2050

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.2 – alinea 1 – subalinea 3 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de uitvoering van de geplande 
maatregelen is in overeenstemming met 
een routekaart die erop gericht is de 
temperatuurdoelstelling op de lange 
termijn van de Overeenkomst van Parijs 
te verwezenlijken, rekening houdend met 
de meest recente wetenschappelijke 
gegevens, met name het speciaal verslag 
van het Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) getiteld “Global 
warming of 1.5°C”
– de uitvoering van de geplande 
maatregelen is in overeenstemming met 
het in Verordening (EU) 2020/852 
genoemde beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen”

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
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Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.2 – alinea 1 – subalinea 4 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting een 
blijvend effect sorteren.

– de uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting een 
blijvend effect sorteren.

De Commissie beoordeelt of het 
aannemelijk is dat de in het plan 
voorgestelde maatregelen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen die 
verband houden met de in artikel 4 
vastgestelde klimaatdoelstellingen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2 bis Het plan bevat maatregelen die op 
doeltreffende wijze bijdragen tot de 
digitale transitie of die helpen het hoofd te 
bieden aan de daaruit voortvloeiende 
uitdagingen.
– de uitvoering van de beoogde 
maatregelen is in overeenstemming met 
de totstandbrenging van klimaat- en 
milieuvriendelijke systemen en de 
vergroening van onze economie om een 
bijdrage te leveren aan de algemene 
doelstelling van een klimaatneutraal 
Europa tegen uiterlijk 2050;
alsmede
– de uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting 
aanzienlijk bijdragen tot de digitale 
transformatie van de Europese economie;
alsmede
– de uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting 
aanzienlijk bijdragen om de uitdagingen 
die voortvloeien uit de digitale transitie 
het hoofd te bieden;
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alsmede
– de uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting een 
blijvend effect sorteren.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2.4 Het plan voor herstel en veerkracht 
zal naar verwachting op doeltreffende 
wijze ertoe bijdragen het potentieel voor 
duurzame groei en de economische, 
ecologische en sociale veerkracht van de 
betrokken lidstaat te versterken en het 
scheppen van banen te stimuleren, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis te verzachten en de economische, 
sociale en territoriale cohesie te 
bevorderen.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.4 – alinea 1 – subalinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Het plan voor herstel en veerkracht 
bevat maatregelen die erop gericht zijn 
zwakke punten in de economie van de 
lidstaten aan te pakken en het 
groeipotentieel van de economie van de 
betrokken lidstaat een impuls te geven, het 
scheppen van banen te stimuleren en de 
negatieve gevolgen van de crisis te 
verzachten, en tegelijkertijd negatieve 
gevolgen van deze maatregelen voor het 
klimaat en het milieu te vermijden;

– Het plan voor herstel en veerkracht 
bevat maatregelen die erop gericht zijn 
zwakke punten in de economie van de 
lidstaten aan te pakken en het potentieel 
voor duurzame groei van de economie van 
de betrokken lidstaat een impuls te geven, 
in het bijzonder voor kmo’s, het scheppen 
van banen te stimuleren en de negatieve 
gevolgen van de crisis te verzachten, 
duurzame groei te bevorderen en 
tegelijkertijd negatieve gevolgen van deze 
maatregelen voor het klimaat en het milieu 
te vermijden overeenkomstig de in de EU-
taxonomie vastgestelde criteria;
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.4 – alinea 1 – subalinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het plan voor herstel en veerkracht 
is gericht op het verminderen van de 
kwetsbaarheid van de economie van de 
lidstaat bij schokken;

– het plan voor herstel en veerkracht 
is gericht op het verminderen van de 
kwetsbaarheid van de economie van de 
lidstaat bij schokken, ook wanneer deze 
verband houden met de schadelijke 
gevolgen van klimaatverandering of 
andere gevaren voor het milieu, van welke 
aard dan ook;
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