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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 2 en 8 VWEU is bepaald 
dat de Unie bij elk optreden ernaar streeft 
de ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen op te heffen en de 
gendergelijkheid te bevorderen. Daarom 
moet gendermainstreaming, met inbegrip 
van genderbudgettering, in alle 
beleidsvormen en verordeningen van de 
EU worden toegepast.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Op het niveau van de Unie is het 
Europees Semester voor coördinatie van 
het economisch beleid (“Europees 
Semester”), met inbegrip van de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten 
en de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties, 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 en/of Uniefinanciering moeten 
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krijgen, vast te stellen en te coördineren.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De uitbraak van de pandemie 
COVID-19 in het begin van 2020 heeft de 
economische vooruitzichten voor de 
komende jaren in de Unie en in de rest van 
de wereld veranderd, en vraagt om een 
snelle en gecoördineerde reactie van de 
Unie om het hoofd te bieden aan de 
enorme economische en sociale gevolgen 
voor alle lidstaten. De uitdagingen die zijn 
verbonden aan de demografische context 
zijn versterkt door COVID-19. De huidige 
de COVID-19-pandemie en de 
voorafgaande economische en financiële 
crisis hebben duidelijk gemaakt dat het 
ontwikkelen van deugdelijke en 
veerkrachtige economieën en financiële 
stelsels op basis van sterke economische en 
maatschappelijke structuren de lidstaten 
helpt om efficiënter te reageren op 
schokken en daar sneller van te herstellen. 
De gevolgen op middellange en lange 
termijn van de COVID-19-crisis zullen in 
belangrijke mate afhangen van de vraag 
hoe snel de economieën van de lidstaten 
zich van de crisis zullen herstellen, wat 
weer afhankelijk is van de budgettaire 
ruimte waarover de lidstaten beschikken 
om de sociale en economische gevolgen 
van de crisis te beperken, en van de 
veerkracht van hun economieën. Daarom 
zullen hervormingen en investeringen om 
de structurele zwakke punten van de 
economieën aan te pakken en hun 
veerkracht te versterken, van essentieel 
belang zijn om de economieën weer op een 
pad van duurzaam herstel te brengen en te 
voorkomen dat de verschillen in de Unie 
verder toenemen.

(4) De uitbraak van de pandemie 
COVID-19 in het begin van 2020 heeft de 
economische vooruitzichten voor de 
komende jaren in de Unie en in de rest van 
de wereld veranderd, en vraagt om een 
snelle en gecoördineerde reactie van de 
Unie om het hoofd te bieden aan de 
enorme economische en sociale gevolgen 
voor alle lidstaten. De COVID-19-crisis 
heeft een onevenredig effect op vrouwen 
en meisjes als gevolg van bestaande 
ongelijkheden die onder meer leiden tot 
een verhoogd risico op gendergerelateerd 
geweld tijdens de lockdown en een grotere 
uitval op de arbeidsmarkt, die verband 
houdt met een grotere last voor zorgtaken, 
een groter aandeel van vrouwen die 
werkzaam zijn in door de lockdown 
getroffen sectoren , in de informele 
economie en in sectoren met meer 
precaire omstandigheden. De huidige de 
COVID-19-pandemie en de voorafgaande 
economische en financiële crisis hebben 
duidelijk gemaakt dat het ontwikkelen van 
een sterk welvaartssysteem op basis van 
openbare diensten en van deugdelijke en 
veerkrachtige economieën en financiële 
stelsels op basis van sterke economische en 
maatschappelijke structuren de lidstaten 
helpt om efficiënter en op een meer 
inclusieve manier te reageren op schokken 
en daar sneller van te herstellen. De 
gevolgen op middellange en lange termijn 
van de COVID-19-crisis zullen in 
belangrijke mate afhangen van de vraag 
hoe snel de economieën van de lidstaten 
zich van de crisis zullen herstellen, wat 
weer afhankelijk is van de budgettaire 
ruimte waarover de lidstaten beschikken 
om de sociale en economische gevolgen 
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van de crisis te beperken, en van de 
veerkracht van hun economieën. Daarom 
zullen hervormingen en investeringen om 
de ongelijkheden en de structurele zwakke 
punten van de economieën aan te pakken 
en hun veerkracht en hun inclusief 
karakter 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 en om sneller 
vooruitgang te boeken bij het bereiken 
van gendergelijkheid.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De uitbraak van de COVID-19-
pandemie heeft ook laten zien dat deze 
pandemie belangrijke gendergevolgen 
heeft voor de samenleving gezien de 
verschillende ongelijkheden tussen 
vrouwen en mannen. Aangezien het 
merendeel van de verleners van zorg en 
andere essentiële diensten in de EU 
vrouwen zijn, is niet alleen de 
onevenredige last van de crisis voor 
vrouwen duidelijk geworden, maar ook de 
mate van horizontale en verticale 
segregatie van de arbeidsmarkt, die nog 
wordt verergerd door het gebrek aan 
diensten en infrastructuren voor kinder- 
en ouderenzorg. Bovendien heeft de piek 
in gendergerelateerd geweld tijdens de 
lockdown in de hele EU getoond dat er 
een zorgwekkend gebrek is aan 
bescherming en steunmaatregelen voor 
vrouwen die slachtoffer zijn of het risico 
lopen om slachtoffer te worden van 
huiselijk geweld. Dit instrument moet de 
lidstaten helpen bij het ondersteunen en 
ontwikkelen van initiatieven die gericht 
zijn op de toegang van vrouwen tot 
ondernemerschap, microfinanciering en 
STEM-sectoren, waarbij ook de 
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werkgelegenheidskansen - met name in de 
prioritaire sectoren van de digitale en 
groene economie - worden bevorderd, 
zodat initiatieven voor werkgelegenheid 
zonder discriminatie kunnen worden 
ontplooid. Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan het aanpakken van de 
segregatie op de arbeidsmarkt, met 
maatregelen om de genderkloof op het 
gebied van werkgelegenheid, beloning en 
pensioen te dichten. De lidstaten moeten 
het programma ook gebruiken voor het 
opzetten en versterken van initiatieven om 
het evenwicht tussen werk en privéleven te 
bevorderen en te verbeteren, met 
bijzondere aandacht voor de 
zorginfrastructuur en -diensten. Ook de 
infrastructuur en diensten, zoals 
opvangcentra en steun voor slachtoffers 
van geweld, zullen van belang zijn op de 
weg naar herstel van de crisis.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) De uitvoering van hervormingen 
die bijdragen tot een hoge mate van 
veerkracht van de binnenlandse 
economieën, het versterken van de 
aanpassingscapaciteit en het ontsluiten van 
het groeipotentieel, behoren tot de 
beleidsprioriteiten van de Unie. Zij zijn 
daarom van cruciaal belang om het herstel 
op een houdbaar pad vast te stellen en het 
proces van opwaartse economische en 
sociale convergentie te ondersteunen. De 
hervormingen moeten ten uitvoer worden 
gelegd door bijzondere aandacht te 
besteden aan de kwetsbare 
bevolkingsgroepen en door de 
gendergelijkheid te respecteren. Dit is des 
te noodzakelijker in de nasleep van de 
pandemie, om de weg vrij te maken voor 
een snel herstel.
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Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Vrouwen hebben een 
voortrekkersrol gespeeld in de COVID-19-
crisis, aangezien zij de meerderheid 
vormen van de gezondheidswerkers in de 
EU en het evenwicht moeten vinden 
tussen onbetaald zorgwerk en hun 
arbeidstaken, wat alsmaar moeilijker is 
geworden voor alleenstaande ouders, die 
voor 85% vrouwen zijn.  Investeringen in 
een degelijke zorginfrastructuur zijn ook 
van essentieel belang om de 
gendergelijkheid te waarborgen, de 
economische zelfredzaamheid van 
vrouwen te vergroten, veerkrachtige 
samenlevingen op te bouwen, precaire 
omstandigheden in een sector waarin 
vooral vrouwen werken te bestrijden, het 
scheppen van banen te stimuleren en 
armoede en sociale uitsluiting te 
voorkomen en ze hebben een positief 
effect op het bbp, aangezien daardoor 
meer vrouwen in staat zijn om betaald 
werk te verrichten.

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 

(6) Uit eerdere ervaringen is gebleken 
dat investeringen tijdens crises vaak 
drastisch worden verminderd, onder meer 
in openbare diensten, wat blijvende 
negatieve gevolgen heeft gehad voor de 
rechten van vrouwen, de economische 
zelfredzaamheid van vrouwen en de 
gezondheid van vrouwen, met inbegrip 
van de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten. Het is daarom van 
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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.

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 
en de bescherming van de zorgeconomie 
als essentieel onderdeel van het 
economisch model, te versterken. 
Investeren in de transitie naar zorg en 
naar 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 inclusieve en 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.  
Bovendien is het een cruciale kans om de 
overgang naar een veerkrachtige 
zorgeconomie te vergemakkelijken en een 
genderevenwichtige samenleving tot stand 
te brengen.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Gezien de Europese Green Deal als 
de Europese strategie voor duurzame groei 
en de vertaling van de toezeggingen van de 
Unie tot uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties zal de door deze verordening 
vastgestelde faciliteit een bijdrage leveren 
om klimaatacties en milieuduurzaamheid te 
mainstreamen en het globale streefdoel te 
bereiken dat 25 % van uitgaven uit de EU-
begroting de klimaat- en andere 
milieudoelstellingen ondersteunen, in 
overeenstemming met de taxonomie van 
de EU en het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen”. Klimaatverandering en 
aantasting van het milieu hebben 
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onevenredig grote gevolgen voor vrouwen. 
Bij de besluitvorming over het beleid ter 
beperking van de klimaatverandering zijn 
zij echter ondervertegenwoordigd. Wij 
moeten ervoor zorgen dat vrouwen en 
andere kwetsbare groepen bij alle niveaus 
van de besluitvorming op nationaal en 
EU-niveau worden betrokken.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In overeenstemming met de 
Europese strategie voor gendergelijkheid 
2020-2025 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, 
met name doelstelling 5, zal de door deze 
verordening vastgestelde faciliteit 
bijdragen tot de bevordering van 
gendergelijkheid, het beginsel van 
gendermainstreaming en de uitbanning 
van genderdiscriminatie en ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen.

Amendement 10

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 

(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 
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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.

ter bevordering van de groene transitie en 
de transitie naar zorg, maar ook van de 
digitale transformatie. Zij zullen een 
belangrijke rol spelen bij het weer op gang 
brengen en moderniseren van onze 
economie.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 12

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 

(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 
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uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het herstel- en weerbaarheidsplan moet in 
overeenstemming zijn met de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die in het kader van het 
Europees Semester zijn vastgesteld, met de 
nationale hervormingsprogramma’s, de 
nationale energie- en klimaatplannen, de 
rechtvaardige overgangsplannen en de in 
het kader van de fondsen van de Unie 
vastgestelde partnerschapsovereenkomsten 
en operationele programma’s. Om acties te 
stimuleren die binnen de prioriteiten van de 
Europese Groene Deal en de Digitale 
Agenda vallen, moet het plan ook 
maatregelen bevatten die relevant zijn voor 
de groene en de digitale transitie. De 
maatregelen moeten een snelle 
verwezenlijking van de in de nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan vastgestelde 
streefcijfers, doelstellingen en bijdragen 
mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie.

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, de 
gendergelijkheidsplannen 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 strategie inzake 
gendergelijkheid, de Europese Groene 
Deal en de Digitale Agenda vallen, moet 
het plan ook maatregelen bevatten die 
relevant zijn voor de bevordering van de 
gendergelijkheid en de groene en de 
digitale transitie, zoals het aanpakken van 
de digitale genderkloof. De maatregelen 
moeten een snelle verwezenlijking van de 
in de nationale energie- en klimaatplannen 
en de actualiseringen daarvan vastgestelde 
streefcijfers, doelstellingen en bijdragen 
mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de gender-, 
klimaat- en milieuprioriteiten van de Unie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om nationale betrokkenheid bij en 
concentratie op relevante hervormingen en 
investeringen te garanderen, moeten 
lidstaten die steun wensen te ontvangen, bij 
de Commissie een terdege gemotiveerd en 
onderbouwd plan voor herstel en 
veerkracht indienen. Het plan voor herstel 
en veerkracht moet de gedetailleerde reeks 
maatregelen voor de uitvoering omvatten, 

(21) Om nationale betrokkenheid bij en 
concentratie op relevante hervormingen en 
investeringen te garanderen, moeten 
lidstaten die steun wensen te ontvangen, bij 
de Commissie een terdege gemotiveerd en 
onderbouwd plan voor herstel en 
veerkracht indienen. Het plan voor herstel 
en veerkracht moet de gedetailleerde reeks 
maatregelen voor de uitvoering omvatten, 
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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.

met inbegrip van doelstellingen en 
mijlpalen, en het verwachte effect van het 
plan voor herstel en veerkracht op het 
groeipotentieel, het genderresponsief 
scheppen van banen, de economische en 
sociale veerkracht en de gendergelijkheid; 
het moet ook maatregelen omvatten die 
relevant zijn voor de groene en de digitale 
transities, alsook voor de transitie naar 
een veerkrachtige zorgeconomie, en die de 
gendergelijkheid bevorderen; 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.

Amendement 14
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 

(22) De Commissie moet het door de 
lidstaten voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht beoordelen en daarbij nauw 
samenwerken met de betrokken lidstaat, 
met deelname van de sociale partners en 
de maatschappelijke organisaties. 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 transitie 
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daaruit voortvloeiende uitdagingen; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht een blijvend effect zal hebben 
op de betrokken lidstaat; of te verwachten 
valt dat het plan voor herstel en veerkracht 
daadwerkelijk ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel, het scheppen van banen en 
de economische en sociale veerkracht van 
de lidstaat te versterken, de economische 
en sociale gevolgen van de crisis op te 
vangen en de economische, sociale en 
territoriale cohesie te bevorderen; of de 
door de lidstaat verstrekte motivering van 
de geraamde totale kosten van het 
ingediende plan voor herstel en veerkracht 
redelijk en aannemelijk is, en of die kosten 
in verhouding staan tot de verwachte 
impact op de economie en de 
werkgelegenheid; of het voorgestelde plan 
voor herstel en veerkracht maatregelen 
bevat voor de uitvoering van hervormingen 
en projecten voor overheidsinvesteringen 
die coherente acties behelzen; en of te 
verwachten valt dat de door de betrokken 
lidstaat voorgestelde regeling zal zorgen 
voor daadwerkelijke uitvoering van het 
plan voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren.

en de transitie naar zorg en aan het 
aangaan van de daaruit voortvloeiende 
uitdagingen; of het plan maatregelen bevat 
die op doeltreffende wijze bijdragen tot de 
bevordering van de gendergelijkheid en 
het beginsel van gendermainstreaming en 
tot het uitbannen van discriminatie op 
grond van geslacht, of die helpen om het 
hoofd te bieden aan 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 het plan voor 
gendergelijkheid dat in het plan voor 
herstel en veerkracht is opgenomen, de 
gevolgen van de crisis voor de 
gendergelijkheid doeltreffend aanpakt, 
met name op het gebied van 
werkgelegenheid en toegang tot 
financiering, en of het maatregelen bevat 
ter voorkoming en bestrijding van 
gendergerelateerd geweld;  of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht daadwerkelijk ertoe zal 
bijdragen het groeipotentieel, het 
genderresponsief scheppen van banen, de 
gendergelijkheid en de economische en 
sociale veerkracht van de lidstaat te 
versterken, de economische en sociale 
gevolgen van de crisis op te vangen en de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
te bevorderen; of de door de lidstaat 
verstrekte motivering van de geraamde 
totale kosten van het ingediende plan voor 
herstel en veerkracht redelijk en 
aannemelijk is, en of die kosten in 
verhouding staan tot de verwachte impact 
op de economie en de werkgelegenheid; of 
het voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen bevat voor de 
uitvoering van hervormingen en projecten 
voor overheidsinvesteringen die coherente 
acties behelzen; en of te verwachten valt 
dat de door de betrokken lidstaat 
voorgestelde regeling zal zorgen voor 
daadwerkelijke uitvoering van het plan 
voor herstel en veerkracht, met inbegrip 
van de beoogde mijlpalen en streefdoelen 
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alsmede de bijbehorende indicatoren.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Voor een doeltreffend toezicht op 
de uitvoering moeten de lidstaten in het 
kader van het Europees Semester elk 
kwartaal verslag uitbrengen over de stand 
van zaken bij de uitvoering van het plan 
voor herstel en veerkracht. Dergelijke door 
de betrokken lidstaten opgestelde verslagen 
moeten op passende wijze worden 
weergegeven in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die moeten 
worden gebruikt als instrument om verslag 
uit te brengen over de vorderingen bij de 
voltooiing van de plannen voor herstel en 
veerkracht.

(33) Voor een doeltreffend toezicht op 
de uitvoering moeten de lidstaten in het 
kader van het Europees Semester, in 
overleg met de sociale partners en de 
maatschappelijke organisaties elk 
kwartaal verslag uitbrengen over de stand 
van zaken bij de uitvoering van het plan 
voor herstel en veerkracht. Dergelijke door 
de betrokken lidstaten opgestelde verslagen 
moeten op passende wijze worden 
weergegeven in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die moeten 
worden gebruikt als instrument om verslag 
uit te brengen over de vorderingen bij de 
voltooiing van de plannen voor herstel en 
veerkracht.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Op grond van de alinea’s 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 
beter wetgeven van 13 april 2016 moet de 
door deze verordening ingestelde faciliteit 
voor herstel en veerkracht worden 
geëvalueerd op basis van informatie die op 
grond van specifieke 
monitoringvoorschriften is verzameld, 
waarbij overregulering en administratieve 
lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, 
worden vermeden. Deze voorschriften 
moeten, als basis voor de evaluatie van de 
effecten van het programma in de praktijk, 
waar nodig meetbare indicatoren omvatten.

(36) Op grond van de alinea’s 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 
beter wetgeven van 13 april 2016 moet de 
door deze verordening ingestelde faciliteit 
voor herstel en veerkracht worden 
geëvalueerd op basis van informatie die op 
grond van specifieke 
monitoringvoorschriften is verzameld, 
waarbij overregulering en administratieve 
lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, 
worden vermeden. Deze voorschriften 
moeten, als basis voor de evaluatie van de 
effecten van het programma in de praktijk, 
waar nodig meetbare indicatoren omvatten. 
De gegevens die worden verzameld met 
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het oog op monitoring moeten worden 
uitgesplitst naar geslacht.

Amendement 17
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 
begrotingsonderdeel, en de de bijdrage van 
de via het herstelinstrument voor de 
Europese Unie gegenereerde middelen tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van faciliteit.

(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 en het effect daarvan 
op de gendergelijkheid; 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 
begrotingsonderdeel, en de de bijdrage van 
de via het herstelinstrument voor de 
Europese Unie gegenereerde middelen tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van faciliteit.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De verwezenlijking van de 
doelstellingen van de met deze verordening 
ingestelde faciliteit de efficiëntie van het 
gebruik van de middelen en de 
toegevoegde waarde ervan onafhankelijk 
worden geëvalueerd. De evaluatie gaat in 
voorkomend geval vergezeld van een 
voorstel tot wijziging van deze 
verordening. In een onafhankelijke ex-

(38) De verwezenlijking van de 
doelstellingen van de met deze verordening 
ingestelde faciliteit de efficiëntie van het 
gebruik van de middelen en de 
toegevoegde waarde ervan moet 
onafhankelijk en genderresponsief worden 
geëvalueerd, in overleg met 
maatschappelijke organisaties van 
vrouwen en deskundigen op het gebied 
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postevaluatie moet het langetermijneffect 
van het programma worden onderzocht.

van genderbudgettering. De evaluatie gaat 
in voorkomend geval vergezeld van een 
voorstel tot wijziging van deze 
verordening. In een onafhankelijke ex-
postevaluatie moet het langetermijneffect 
van het programma, onder meer op de 
gendergelijkheid, worden onderzocht.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bevordering van de gendergelijkheid te 
ondersteunen, en aldus ertoe bij te dragen 
het groeipotentieel van de economieën van 
de Unie te herstellen, het scheppen van 
banen in de nasleep van de COVID-19-
crisis te stimuleren en duurzame en 
inclusieve groei en de gendergelijkheid te 
bevorderen.

Amendement 21
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) 2018/1999, in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie alsmede in de 
partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma’s in het kader van 
de fondsen van de Unie.

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn afgestemd op en hebben 
als prioriteit 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 digitale transities, alsook de 
transitie naar een veerkrachtige 
zorgeconomie. 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 andere 
milieudoelstellingen 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 22 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 de nationale 
gendergelijkheidsstrategieën.

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

21 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
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van de energie-unie en van de klimaatactie. van de energie-unie en van de klimaatactie.
22 […] 22 […]

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 23

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 groene 
en de digitale transitie, alsook tot de 
transitie naar een veerkrachtige 
zorgeconomie, of de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen zullen 
aanpakken;

Amendement 24

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

c bis) een nationaal herstelplan voor de 
gendergelijkheid, overeenkomstig de 
doelstellingen van de 
gendergelijkheidsstrategie, om de 
negatieve gevolgen van de crisis voor de 
gendergelijkheid doeltreffend aan te 
pakken, met name door te zorgen voor het 
scheppen van banen voor vrouwen, het 
dichten van de loonkloof tussen mannen 
en vrouwen en de toegang tot krediet voor 
vrouwelijke ondernemers, onder meer 
maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van gendergerelateerd en 
huiselijk geweld en seksuele intimidatie; 
het nationale plan voor de 
gendergelijkheid wordt ontwikkeld en 
uitgevoerd in coördinatie met de relevante 
nationale organen voor de 
gendergelijkheid en in overleg met 
vrouwenrechtenorganisaties en 
deskundigen op het gebied van 
genderbudgettering; 

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) een toelichting over de wijze 
waarop de maatregelen in het plan naar 
verwachting zullen bijdragen tot de 
bevordering van gendergelijkheid en het 
beginsel van gendermainstreaming en tot 
het uitbannen van discriminatie op grond 
van het geslacht of zullen helpen om het 
hoofd te bieden aan de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen;

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter c quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) een 
gendereffectbeoordeling die de in het plan 
opgenomen maatregelen moet 
onderbouwen;

Amendement 27

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 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. De 
Commissie verlangt ook dat 
onafhankelijke deskundigen een 
gendereffectbeoordeling van het plan 
uitvoeren of gaat zelf over tot een 
dergelijke beoordeling.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beoordeelt het belang en de De Commissie beoordeelt het belang en de 
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samenhang van het plan voor herstel en 
veerkracht en de bijdrage die het levert aan 
de groene en de digitale transitie, en neemt 
daarbij de volgende criteria in aanmerking:

samenhang van het plan voor herstel en 
veerkracht en de bijdrage die het levert aan 
de groene en de digitale transitie, alsook 
aan de transitie naar een veerkrachtige 
zorgeconomie en de bevordering van 
gendergelijkheid, en neemt daarbij de 
volgende criteria in aanmerking:

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) of het plan voor gendergelijkheid 
dat in het plan voor herstel en veerkracht 
is opgenomen de in de crisis ontstane 
genderkwesties doeltreffend aanpakt, 
zorgt voor gendergelijkheid, met name op 
het gebied van werkgelegenheid, gelijke 
beloning en toegang tot financiering, 
bijdraagt tot de bevordering van het 
beginsel van gendermainstreaming en de 
uitbanning van genderdiscriminatie, en of 
het maatregelen bevat ter voorkoming en 
bestrijding van gendergerelateerd en 
huiselijk geweld en seksuele intimidatie;

Amendement 31
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

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 vergelijkbaar en naar geslacht 
uitgesplitst zijn en op efficiënte en 
doeltreffende wijze en tijdig worden 
verzameld. Daartoe worden aan de 
ontvangers van Uniefinanciering 
evenredige verslagleggingsvereisten 
opgelegd.

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het jaarverslag bevat informatie 
over de vorderingen van de betrokken 
lidstaten bij de uitvoering van de plannen 

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

voor herstel en veerkracht in het kader van 
de faciliteit en de gevolgen ervan voor 
gendergelijkheid.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie legt vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening aan 
het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s een 
onafhankelijk evaluatieverslag over de 
uitvoering ervan en uiterlijk drie jaar na het 
einde van 2027 een onafhankelijk ex-
postevaluatieverslag voor.

1. De Commissie legt vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening aan 
het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s een 
onafhankelijk evaluatieverslag over de 
uitvoering ervan en uiterlijk drie jaar na het 
einde van 2027 een onafhankelijk 
genderresponsief ex-postevaluatieverslag 
voor.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het evaluatieverslag wordt met 
name beoordeeld in hoeverre de 
doelstellingen zijn bereikt, of de middelen 
efficiënt zijn ingezet en of er sprake is van 
Europese meerwaarde. In dit verslag wordt 
voorts nagegaan of alle doelstellingen en 
maatregelen nog steeds relevant zijn.

2. In het evaluatieverslag wordt met 
name beoordeeld in hoeverre de 
doelstellingen zijn bereikt, of de middelen 
efficiënt zijn ingezet, of er sprake is van 
Europese meerwaarde en wat de effecten 
van gendermainstreaming zijn. In dit 
verslag wordt voorts nagegaan of alle 
doelstellingen en maatregelen nog steeds 
relevant zijn.

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het ex-postevaluatieverslag bestaat 
uit een algemene beoordeling van de bij 

4. Het ex-postevaluatieverslag bestaat 
uit een algemene beoordeling van de bij 
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deze verordening ingestelde instrumenten 
en bevat informatie over het effect ervan 
op lange termijn.

deze verordening ingestelde instrumenten 
en bevat informatie over het effect ervan 
op lange termijn,onder meer op 
gendergelijkheid.

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, 
beoordeelt de Commissie het belang en de 
samenhang van de plannen voor herstel en 
veerkracht en de bijdrage die zij leveren 
aan de groene en de digitale transitie, en zij 
neemt daarbij de volgende criteria in 
aanmerking:

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, 
beoordeelt de Commissie het belang en de 
samenhang van de plannen voor herstel en 
veerkracht en de bijdrage die zij leveren 
aan de groene en digitale transitie en de 
transitie naar zorg en aan de bevordering 
van gendergelijkheid, en zij neemt daarbij 
de volgende criteria in aanmerking:

Amendement 38
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 
groene en digitale transitie en de transitie 
naar zorg, of die helpen om het hoofd te 
bieden aan de daaruit voortvloeiende 
uitdagingen;

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) of het plan maatregelen bevat die 
doeltreffend bijdragen tot de bevordering 
van gendergelijkheid en het beginsel van 
gendermainstreaming en uitbanning van 
genderdiscriminatie of tot het aanpakken 
van de uitdagingen die daaruit 
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voortvloeien, met name maatregelen om 
de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
te dichten, voldoende verlof om 
gezinsredenen en flexibele 
arbeidsregelingen, toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en langdurige 
zorg, en een grotere arbeidsparticipatie 
van vrouwen, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling;

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) of het plan voor gendergelijkheid 
dat in het plan voor herstel en veerkracht 
is opgenomen, in overeenstemming is met 
de doelstellingen van de 
gendergelijkheidsstrategie en of het de 
gevolgen van de crisis voor de 
gendergelijkheid doeltreffend aanpakt, 
met name op het gebied van 
werkgelegenheid, gelijk loon en toegang 
tot financiering, en ook of het 
maatregelen bevat ter voorkoming en 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
en seksuele intimidatie;

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting op 
doeltreffende wijze ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel en de economische en 
sociale veerkracht van de betrokken 
lidstaat te versterken en het scheppen van 
banen te stimuleren, de economische en 
sociale gevolgen van de crisis te 
verzachten en de economische, sociale en 

d) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting op 
doeltreffende wijze ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel, de gendergelijkheid 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, 
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territoriale cohesie te bevorderen; sociale en territoriale cohesie te 
bevorderen;

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.2 – titel

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

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.2 – alinea 1 – subalinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

of
de uitvoering van de beoogde maatregelen 
zal naar verwachting aanzienlijk 
bijdragen tot de transformatie naar een 
zorgeconomie;

Amendement 44
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 
groene, de digitale transitie en/of de 
transitie naar zorg

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2 bis Het plan bevat maatregelen die op 
doeltreffende wijze bijdragen tot de 
bevordering van de gendergelijkheid en 
het beginsel van gendermainstreaming en 
tot het uitbannen van discriminatie op 
grond van geslacht, of die helpen om het 
hoofd te bieden aan de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen.
De Commissie neemt voor de beoordeling 
van dit criterium de volgende elementen 
in aanmerking:
Toepassingsgebied
de uitvoering van de beoogde maatregelen 
zal naar verwachting aanzienlijk 
bijdragen tot de bevordering van 
gendergelijkheid en het beginsel van 
gendermainstreaming; of - de uitvoering 
van de beoogde maatregelen zal naar 
verwachting aanzienlijk bijdragen tot de 
uitbanning van discriminatie op grond 
van geslacht;
of
- de uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting 
aanzienlijk bijdragen tot het aanpakken 
van de uitdagingen die voortvloeien uit 
genderongelijkheid en/of discriminatie op 
grond van geslacht
en
- de uitvoering van de beoogde 
maatregelen zal naar verwachting een 
blijvend effect sorteren.
Score
A – In hoge mate
B – In redelijke mate
C – In beperkte mate

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3 bis Het plan voor gendergelijkheid dat 
in het plan voor herstel en veerkracht is 
opgenomen, pakt de gevolgen van de 
crisis voor de gendergelijkheid 
doeltreffend aan, met name op het gebied 
van werkgelegenheid, gelijk loon en 
toegang tot financiering, en het bevat 
maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
en seksuele intimidatie;
De Commissie neemt voor de beoordeling 
van dit criterium de volgende elementen 
in aanmerking:
Toepassingsgebied
- de uitvoering van het plan voor 
gendergelijkheid, dat in overleg met de 
maatschappelijke organisaties van 
vrouwen is ontwikkeld en dat is 
opgenomen in het plan voor herstel en 
veerkracht, zal naar verwachting een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
aanpak van de gevolgen van de crisis voor 
de gendergelijkheid;
en
de uitvoering van het plan voor 
gendergelijkheid dat is opgenomen in het 
plan voor herstel en veerkracht, zal naar 
verwachting een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan het scheppen van banen voor 
vrouwen;
en
- de uitvoering van het plan voor 
gendergelijkheid dat is opgenomen in het 
plan voor herstel en veerkracht, zal naar 
verwachting de loonkloof tussen mannen 
en vrouwen dichten;
en
de uitvoering van het plan voor 
gendergelijkheid dat is opgenomen in het 
plan voor herstel en veerkracht, zal naar 
verwachting een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan het vergemakkelijken van de 
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toegang tot krediet voor vrouwelijke 
ondernemers;
en
de uitvoering van het plan voor 
gendergelijkheid dat is opgenomen in het 
plan voor herstel en veerkracht, zal naar 
verwachting een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan het voorkomen en bestrijden 
van gendergerelateerd geweld en seksuele 
intimidatie.
Score
A – Het plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij tot een doeltreffende aanpak 
van de gevolgen van de crisis voor de 
gendergelijkheid.
B – Het plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij tot een gedeeltelijke aanpak van 
de gevolgen van de crisis voor de 
gendergelijkheid.
C – Het plan voor herstel en veerkracht 
draagt niet bij tot het aanpakken van de 
gevolgen van de crisis voor de 
gendergelijkheid.

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.4 – titel

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 groeipotentieel, 
de gendergelijkheid 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;

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
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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 
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 de 
gendergelijkheid en de groene transitie te 
bevorderen.


