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AMENDEMENTEN
De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie en de
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te
nemen:
Amendement 1
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

(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 de COVID-19pandemie. Deze pandemie is veel meer
dan een gezondheidscrisis; de
economische en sociale gevolgen ervan
verschillen van land tot land, en zullen
mogelijk tot een stijging van de armoede
en van ongelijkheden binnen de Unie
leiden. Daarom moeten de investeringen
in het kader van een faciliteit voor herstel
en veerkracht (“de faciliteit”) de
bestaande ongelijkheden op
gezondheidsgebied in de hele Unie
aanpakken, waarbij gelijke bescherming
wordt gegarandeerd, met bijzondere
aandacht voor de meest kwetsbaren in de
samenleving. De huidige COVID-19pandemie 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 schokken
efficiënter aan te pakken en er efficiënter
op te reageren, en daar sneller van te
herstellen. De gevolgen op middellange en
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voorkomen dat de verschillen in de Unie
verder toenemen.

lange termijn van de COVID-19-crisis voor
de gehele economie, en in het bijzonder
voor de gezondheidssector, 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 en samenhangend
herstel te brengen en te voorkomen dat de
verschillen in de Unie verder toenemen.

Amendement 2
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, teneinde te
voorkomen dat dezelfde fouten worden
gemaakt als bij de aanpak van de laatste
mondiale economische, sociale en
financiële crisis, die tot gevolg had dat de
economische en sociale verschillen nog
groter werden. De hervormingen zijn
daarom van cruciaal belang om het herstel
op een houdbaar pad vast te stellen en het
proces van opwaartse economische, sociale
en territoriale cohesie te ondersteunen. Dit
is des te crucialer om de weg vrij te maken
voor een snel herstel en economische
ontwikkeling op middellange en lange
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termijn.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(5 bis) Goed bestuur is een noodzakelijke
voorwaarde voor het succesvol
doorvoeren en beheren van een
hervorming. De bestuurlijke capaciteit
van overheidsinstanties en een diverse
groep belanghebbenden spelen in dat
verband een sleutelrol, evenals in de wijze
waarop de begroting wordt gepresenteerd
en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop
rekening en verantwoording wordt
gedaan en de rekeningen worden
nagezien, en bij de controle van de
verantwoordelijkheid van de financiële
actoren, in overeenstemming met de op
grond van artikel 322 van het Verdrag
vastgestelde financiële regels. Daarom
moet door overheidsinstanties en
begunstigden worden gewerkt aan
capaciteitsopbouw op voldoende grote
schaal.

Amendement 4
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

(6)
Uit eerdere ervaringen is gebleken
dat investeringen tijdens crises vaak
drastisch worden verminderd. Het is echter
van essentieel belang dat investeringen met
een Europese toegevoegde waarde worden
ondersteund die in deze specifieke situatie
een bijdrage kunnen leveren om het
herstel te versnellen in de lidstaten, het
verlies van duizenden banen te
voorkomen en het groeipotentieel op de
middellange en lange termijn te
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energie, het stimuleren van de energieefficiëntie 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.

versterken. Investeren in groene en digitale
technologieën, capaciteiten en processen
die gericht zijn op het ondersteunen van de
overgang naar schone, betaalbare en
hernieuwbare energie, het stimuleren van
de energie-efficiëntie van woningen en
andere belangrijke economische sectoren
en de productiviteit daarvan, zijn van
belang om inclusieve duurzame groei te
bevorderen en te realiseren en
hoogwaardige banen te helpen scheppen,
alsook om het concurrentievermogen te
bevorderen. Dit zal de Unie ook
veerkrachtiger en minder afhankelijk
maken door diversificatie van de
belangrijkste toeleveringsketens en
bevordering van een op kennis gebaseerde
economie, teneinde ongelijkheden te
verminderen die aan het licht zijn
gekomen door de COVID-19-pandemie,
met name de digitale kloof in regio’s die
onder artikel 174 van het Verdrag vallen.
Er moet meer worden geïnvesteerd in
digitalisering, digitale innovatie en
digitale connectiviteit, zodat er een
eerlijke transitie naar de digitale
economie kan plaatsvinden, met name
voor de meest kwetsbare mensen in de
samenleving, zoals ouderen.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(6 bis) Voor investeringen in het kader
van de faciliteit moeten het
partnerschapsbeginsel en bestuur op
verschillende niveaus worden versterkt in
alle regio’s en gemeenten. Bestuur op
verschillende niveaus is belangrijk in het
kader van het proces van het Europees
Semester, aangezien de COVID-19pandemie binnen de lidstaten een
verschillende impact heeft gehad
naargelang de regio. Bijgevolg is het van
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cruciaal belang regionale en lokale
overheidsinstanties, economische en
sociale partners en relevante organen die
het maatschappelijk middenveld
vertegenwoordigen te betrekken bij de
werkzaamheden in het kader van de
faciliteit. De lidstaten moeten alle
partners raadplegen bij het opstellen en
uitvoeren van hun plannen voor herstel
en veerkracht, en moeten ervoor zorgen
dat financiering snel terechtkomt bij de
begunstigden die deze middelen nodig
hebben. Bovendien moet er aandacht
worden besteed aan de specifieke situatie
van jongeren onder de 25 jaar en
vrouwen, aangezien de sectoren waarin
vooral mensen uit deze groepen werkzaam
zijn onevenredig zwaar zijn getroffen door
de COVID-19-crisis en te maken hebben
met stijgende werkloosheidscijfers.
Daarom moet gendergelijkheid bij wijze
van prioriteit moeten bevorderd, in alle
fasen van de voorbereiding en uitvoering
van de plannen voor herstel en
veerkracht, teneinde de bestaande
genderkloof aan te pakken. Er moet zowel
aandacht worden besteed aan stedelijke
gebieden als motoren voor groene en
digitale transformatie, als aan regio’s die
kampen met natuurlijke of demografische
beperkingen.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(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

(8)
Tegen deze achtergrond is het
noodzakelijk het huidige kader voor de
verstrekking van ondersteuning aan de
lidstaten te versterken en de lidstaten
robuuste directe financiële ondersteuning
te bieden door middel van een innovatief
instrument. Hiertoe moet op grond van
deze verordening “de faciliteit” worden
vastgesteld die doeltreffende financiële en
significante steun moet verstrekken om de
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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.

uitvoering van hervormingen en de
bijbehorende overheidsinvesteringen te
versterken, en zo de duurzaamheid en het
concurrentievermogen van de lidstaten te
verbeteren. 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 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(8 bis) Horizontale beginselen als
vastgesteld in de artikelen 8, 10 en 11 van
het Verdrag en in het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie
moeten worden geëerbiedigd, net als de
verplichtingen uit hoofde van het Verdrag
van de Verenigde Naties inzake de
rechten van het kind en het Verdrag van
de Verenigde Naties inzake de rechten
van personen met een handicap. De
doelstellingen van de faciliteit moeten
daarnaast ook betrekking hebben op
duurzame ontwikkeling en de bevordering
door de Unie van de in artikel 191, lid 1,
van het Verdrag vastgelegde doelstelling
inzake behoud, bescherming en
verbetering van de kwaliteit van het
milieu, en de verbintenissen die zijn
aangegaan in het kader van de
Overeenkomst van Parijs.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst
(11)

Gezien de Europese Green Deal als
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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 EUbegroting de klimaatdoelstellingen
ondersteunen.

de Europese strategie voor duurzame groei,
samen met de andere
beleidsdoelstellingen ervan, 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 30 % van uitgaven uit de
begroting van de Unie de
klimaatdoelstellingen ondersteunen. De
Commissie en de lidstaten moeten
consistentie, coherentie en synergieën met
de Agenda 2030 van de VN waarborgen.
Om vast te stellen of een investering in
aanmerking komt als een duurzame
belegging moet er een taxonomie worden
toegepast, zoals onder meer uiteengezet in
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) 2019/20881 bis, en Verordening
(EU) 2019/2088 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 november
2019 betreffende informatieverschaffing
over duurzaamheid in de
financiëledienstensector1 ter, met
betrekking tot ecologisch duurzame
economische activiteiten.
__________________
1 bis

PB L 198 van 22.6.2020, blz. 13.

1 ter

PB L 317 van 9.12.2019, blz. 1.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
Door de Commissie voorgestelde tekst
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(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.
Rekening houdend met de
groeiprioriteiten van de lidstaat, moet ook
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,
gebaseerd op kennis. Zij zullen een
cruciale rol spelen bij het transformeren
en moderniseren van onze economie.

Amendement 10
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
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 nietnaleving 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.
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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, met het oog op een evenwichtigere
ontwikkeling in alle lidstaten. 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 uiterlijk in 2050,
waardoor het groeipotentieel van de
economieën van de Unie wordt hersteld en
investeringen in sleutelsectoren worden
gestimuleerd, het scheppen en behouden
van hoogwaardige werkgelegenheid
worden bevorderd, onder meer voor
jongeren onder de 25 jaar en vrouwen, de
sociale rechten worden versterkt, in
overeenstemming met de Europese pijler
van sociale rechten, en duurzame
economische groei op middellange en
lange termijn wordt gestimuleerd. Om
ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot
wordt overgelaten, moet bijzondere
aandacht worden geschonken aan de
meest kwetsbare bevolkingsgroepen. De
faciliteit moet ook bijdragen aan de
verwezenlijking van gendergelijkheid,
zoals bepaald in artikel 8 van het Verdrag.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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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
mogelijk maken. Alle ondersteunde
activiteiten moeten worden voortgezet met
volledige inachtneming van de klimaat- en
milieuprioriteiten van de Unie.

(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, 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 en de digitale
prioriteiten van de Unie, alsook van de
sociale, economische en territoriale
cohesie.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 19
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Om te zorgen voor een zinvolle
financiële bijdrage die in verhouding staat
tot de daadwerkelijke behoeften van de
PE658.720
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lidstaten om de in het herstel- en
weerbaarheidsplan opgenomen
hervormingen en investeringen uit te
voeren en te voltooien, is het passend om
voor de financiële steun een maximale
financiële bijdrage (d.w.z. de nietterugvorderbare financiële steun) in het
kader van de faciliteit beschikbaar te
stellen. Die maximale bijdrage moet
worden berekend op basis van de
bevolkingsomvang, de inverse van het
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd
van de bevolking en het
relatievewerkloosheidspercentage van elke
lidstaat.

lidstaten om de in het plan voor herstel en
veerkracht opgenomen hervormingen en
investeringen uit te voeren en te voltooien,
is het passend om voor de financiële steun
een maximale financiële bijdrage (d.w.z.
de niet-terugvorderbare financiële steun) in
het kader van de faciliteit beschikbaar te
stellen. Die maximale bijdrage moet
worden berekend op basis van de
bevolkingsomvang, de inverse van het
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd
van de bevolking en het
relatievewerkloosheidspercentage van elke
lidstaat, rekening houdend met het
percentage van jongeren die geen werk
hebben en evenmin onderwijs of een
opleiding volgen (NEET’s) en het
percentage van mensen die met armoede
worden bedreigd.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 20
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Er moet een procedure worden
bepaald voor de indiening van voorstellen
voor plannen voor herstel en veerkracht
door de lidstaten, en de inhoud daarvan.
Om de doelmatigheid van de procedures te
waarborgen, moet een lidstaat uiterlijk op
30 april een plan voor herstel en veerkracht
indienen in de vorm van een afzonderlijke
bijlage bij het nationale
hervormingsprogramma. Met het oog op
een snelle uitvoering moeten de lidstaten
de mogelijkheid krijgen om samen met de
ontwerpbegroting voor het komende jaar,
op 15 oktober van het voorgaande jaar een
ontwerpplan in te dienen.

(20) Er moet een procedure worden
bepaald voor de indiening van voorstellen
voor plannen voor herstel en veerkracht
door de lidstaten, en de inhoud daarvan.
Om de doelmatigheid van de procedures te
waarborgen, moet een lidstaat uiterlijk op
30 april een plan voor herstel en veerkracht
indienen in de vorm van een afzonderlijke
bijlage bij het nationale
hervormingsprogramma. Met het oog op
een snelle uitvoering moeten de lidstaten
samen met de ontwerpbegroting voor het
komende jaar, op 15 oktober van het
voorgaande jaar een ontwerpplan indienen.
De door de lidstaten ingediende plannen
voor herstel en veerkracht moeten
openbaar worden gemaakt.

Amendement 15
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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,
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.

(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 Europees
Parlement moet in alle fasen van het
proces toegang krijgen tot alle informatie
over de onderhandelingen tussen de
Commissie en de lidstaten over
afzonderlijke plannen voor herstel en
veerkracht. Het plan voor herstel en
veerkracht moet sectoren in kaart brengen
die een achterstand hebben, de
gedetailleerde reeks maatregelen voor de
uitvoering omvatten, met inbegrip van
doelstellingen en mijlpalen, en ingaan op
het verwachte effect van het plan voor
herstel en veerkracht op het
groeipotentieel, het scheppen van
hoogwaardige banen, onder meer voor
jongeren onder de 25 jaar en vrouwen, het
versterken van sociale rechten en het
verbeteren van de economische en sociale
veerkracht om beter te kunnen reageren
op allerlei soorten schokken van
asymmetrische en symmetrische aard; het
moet ook maatregelen omvatten die
relevant zijn voor de groene en de digitale
transities en een groter
concurrentievermogen; 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 16
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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 rekening houden met de
door de betrokken lidstaat verstrekte
motivering en elementen en de door de
betrokken belanghebbenden verleende
toestemming, 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, een grotere veerkracht van de
gezondheidszorg en een groter
concurrentievermogen, 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 daadwerkelijk
ertoe zal bijdragen het duurzame en
inclusieve groeipotentieel, het aantrekken
van investeringen, het scheppen van
hoogwaardige banen voor iedereen 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
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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.

veerkracht maatregelen bevat voor de
uitvoering van hervormingen en projecten
voor overheidsinvesteringen en publiekprivate investeringen die coherente,
effectieve en passende 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 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 25
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Voor de eenvoud moeten de
financiële bijdragen aan de hand van
eenvoudige criteria worden vastgesteld. De
financiële bijdrage moet worden
vastgesteld op basis van de geraamde totale
kosten van het door de betrokken lidstaat
voorgestelde plan voor herstel en
veerkracht.

(25) Voor de eenvoud moeten de
financiële bijdragen aan de hand van
eenvoudige criteria worden vastgesteld
waarin rekening wordt gehouden met de
behoeften van de lidstaat. De financiële
bijdrage moet worden vastgesteld op basis
van de geraamde totale kosten van het door
de betrokken lidstaat voorgestelde plan
voor herstel en veerkracht.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 27
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) Om te zorgen dat de financiële
steun in de eerste jaren na de crisis
vervroegd beschikbaar wordt gesteld, en
dat deze steun verenigbaar is met de
beschikbare financiering voor dit
instrument, moeten de middelen vóór 31
december 2024 aan de lidstaten worden
toegewezen. Daartoe moeten voor ten
minste 60 procent van de nietterugvorderbare steun de juridische
PE658.720
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(27) Om te zorgen dat de financiële
steun in de eerste jaren na de crisis
vervroegd beschikbaar wordt gesteld, en
dat deze steun verenigbaar is met de
beschikbare financiering voor dit
instrument, moeten de middelen vóór
31 december 2025 aan de lidstaten worden
toegewezen. Daartoe moeten voor ten
minste 60 procent van de nietterugvorderbare steun de juridische
16/43
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verbintenissen uiterlijk op 31 december
2022 worden aangegaan. Het resterende
bedrag moet uiterlijk op 31 december 2024
wettelijk zijn vastgelegd.

verbintenissen uiterlijk op 31 december
2024 worden aangegaan. Het resterende
bedrag moet uiterlijk op 31 december 2025
wettelijk zijn vastgelegd.

Amendement 19
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
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

(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
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 2025 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
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de resultaten.

de resultaten.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) Voor een deugdelijk financieel
beheer moeten specifieke regels worden
vastgesteld voor de vastleggingen in de
begroting, betalingen, en de opschorting,
annulering en invordering van middelen.
Met het oog op de voorspelbaarheid moet
het voor de lidstaten mogelijk zijn om elke
twee jaar verzoeken om betaling in te
dienen. De betalingen moeten worden
gebaseerd op een positieve beoordeling
door de Commissie van de uitvoering van
het plan voor herstel en veerkracht door de
lidstaat. Opschorting en annulering van de
financiële bijdrage moeten mogelijk zijn
wanneer het plan voor herstel en
veerkracht niet op afdoende wijze is
uitgevoerd door de lidstaat. Passende
procedures op tegenspraak moeten worden
vastgesteld om ervoor te zorgen dat het
besluit van de Commissie over de
opschorting, annulering en invordering van
betaalde bedragen het recht van de
lidstaten vrijwaart om opmerkingen te
maken.

(32) Voor een deugdelijk financieel
beheer moeten specifieke regels worden
vastgesteld voor de vastleggingen in de
begroting, betalingen, en de opschorting,
annulering en invordering van middelen.
Met het oog op de voorspelbaarheid moet
het voor de lidstaten mogelijk zijn om elke
twee jaar verzoeken om betaling in te
dienen. De betalingen moeten in tranches
plaatsvinden en gebaseerd zijn op een
positieve beoordeling door de Commissie
van de uitvoering van het plan voor herstel
en veerkracht door de lidstaat, waarbij
voorrang wordt gegeven aan maatregelen
voor het verhelpen van tekortkomingen
eerder dan aan het opleggen van sancties.
Opschorting en annulering van de
financiële bijdrage moeten mogelijk zijn
wanneer het plan voor herstel en
veerkracht niet op afdoende wijze is
uitgevoerd door de lidstaat. Passende
procedures op tegenspraak moeten worden
vastgesteld om ervoor te zorgen dat het
besluit van de Commissie over de
opschorting, annulering en invordering van
betaalde bedragen het recht van de
lidstaten vrijwaart om opmerkingen te
maken. De Commissie moet het Europees
Parlement en de Raad in kennis stellen
van haar besluit tot opschorting of
annulering van financiële bijdragen aan
een lidstaat. Voor een doeltreffend
toezicht op de uitvoering moeten de
lidstaten, zoals bedoeld in het kader van
het Europees Semester, verslag
uitbrengen over de voortgang die is
geboekt om het plan voor herstel en
veerkracht te verwezenlijken.
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Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 34
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) Met het oog op de transparantie
moeten de door de Commissie
aangenomen plannen voor herstel en
veerkracht worden meegedeeld aan het
Europees Parlement en de Raad en moet de
Commissie passende
communicatieactiviteiten ondernemen.

(34) Met het oog op de transparantie
worden de door de Commissie
aangenomen plannen voor herstel en
veerkracht, evenals een volledige lijst van
uiteindelijke begunstigden, meegedeeld
aan het Europees Parlement en de Raad en
moet de Commissie passende
communicatieactiviteiten ondernemen.

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 40
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40) Overeenkomstig het Financieel
Reglement, Verordening (EU, Euratom)
nr. 883/2013 van het Europees Parlement
en de Raad14, Verordening (EG, Euratom)
nr. 2988/95 van de Raad15, Verordening
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad16
en Verordening (EU) 2017/1939 van de
Raad17 moeten de financiële belangen van
de Unie worden beschermd door
evenredige maatregelen, daaronder
begrepen voorkoming, opsporing, correctie
en onderzoek van onregelmatigheden en
fraude, terugvordering van verloren
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist
bestede financiële middelen alsmede, in
voorkomend geval, oplegging van
administratieve sancties. In het bijzonder
kan het Europees Bureau voor
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96
administratieve onderzoeken, daaronder
begrepen controles en verificaties ter

(40) Overeenkomstig het Financieel
Reglement, Verordening (EU, Euratom)
nr. 883/2013 van het Europees Parlement
en de Raad14, Verordening (EG, Euratom)
nr. 2988/95 van de Raad15, Verordening
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad16
en Verordening (EU) 2017/1939 van de
Raad17 moeten de financiële belangen van
de Unie worden beschermd door
evenredige maatregelen, daaronder
begrepen voorkoming, opsporing, correctie
en onderzoek van onregelmatigheden en
fraude, terugvordering van verloren
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist
bestede financiële middelen alsmede, in
voorkomend geval, oplegging van
administratieve sancties. In het bijzonder
kan het Europees Bureau voor
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96
administratieve onderzoeken, daaronder
begrepen controles en verificaties ter
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plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er
sprake is van fraude, corruptie of andere
onwettige activiteiten waardoor de
financiële belangen van de Unie worden
geschaad. Overeenkomstig Verordening
(EU) 2017/1939 kan het Europees
Openbaar Ministerie (EOM) overgaan tot
onderzoek en vervolging van fraude en
andere strafbare feiten waardoor de
financiële belangen van de Unie worden
geschaad in de zin van Richtlijn
(EU) 2017/1371 van het Europees
Parlement en de Raad18. Personen of
entiteiten die middelen van de Unie
ontvangen, moeten overeenkomstig het
Financieel Reglement ten volle meewerken
aan de bescherming van de financiële
belangen van de Unie, de nodige rechten
en toegang verlenen aan de Commissie,
OLAF, het EOM en de Europese
Rekenkamer, alsmede ervoor zorgen dat
derden die betrokken zijn bij de uitvoering
van middelen van de Unie aan de
Commissie, OLAF, het EOM en de
Europese Rekenkamer gelijkwaardige
rechten verlenen.

plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er
sprake is van fraude, corruptie of andere
onwettige activiteiten waardoor de
financiële belangen van de Unie worden
geschaad. Overeenkomstig Verordening
(EU) 2017/1939 kan het Europees
Openbaar Ministerie (EOM) overgaan tot
onderzoek en vervolging van fraude en
andere strafbare feiten waardoor de
financiële belangen van de Unie worden
geschaad in de zin van Richtlijn
(EU) 2017/1371 van het Europees
Parlement en de Raad18. Personen of
entiteiten die middelen van de Unie
ontvangen, moeten overeenkomstig het
Financieel Reglement ten volle meewerken
aan de bescherming van de financiële
belangen van de Unie, de nodige rechten
en toegang verlenen aan de Commissie,
OLAF, het EOM en de Europese
Rekenkamer, alsmede ervoor zorgen dat
derden die betrokken zijn bij de uitvoering
van middelen van de Unie aan de
Commissie, OLAF, het EOM en de
Europese Rekenkamer gelijkwaardige
rechten verlenen. Het Europees Parlement
moet zijn democratische controle vooraf
en verificatie achteraf uitoefenen om na
te gaan of de middelen die in het kader
van de faciliteit ter beschikking worden
gesteld goed zijn besteed, een meerwaarde
voor de Unie vormen en de economische
en sociale veerkracht van de lidstaten
ondersteunen. Daarom worden de
lidstaten ertoe aangespoord om
doeltreffende
fraudebestrijdingsmaatregelen vast te
stellen en toe te passen, met de steun van
bestaande
fraudebestrijdingsagentschappen op het
niveau van de lidstaten en de Unie, zoals
OLAF en, in voorkomend geval, het
EOM, alsook om de rechtsstaat te
handhaven.

_________________

_________________
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Verordening (EU, Euratom)
nr. 883/2013 van het Europees Parlement
en de Raad van 11 september 2013
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betreffende onderzoeken door het Europees
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en
tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement
en de Raad en Verordening (Euratom)
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van
18.9.2013, blz. 1).

betreffende onderzoeken door het Europees
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en
tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement
en de Raad en Verordening (Euratom)
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van
18.9.2013, blz. 1).

15

Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95
van de Raad van 18 december 1995
betreffende de bescherming van de
financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen (PB L 312 van
23.12.1995, blz. 1).

15

16

Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96
van de Raad van 11 november 1996
betreffende de controles en verificaties ter
plaatse die door de Commissie worden
uitgevoerd ter bescherming van de
financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen tegen fraudes en andere
onregelmatigheden (PB L 292 van
15.11.1996, blz. 2).

16

17

Verordening (EU) 2017/1939 van de
Raad van 12 oktober 2017 betreffende
nauwere samenwerking bij de instelling
van het Europees Openbaar Ministerie
(“EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017,
blz. 1).

17
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18

Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95
van de Raad van 18 december 1995
betreffende de bescherming van de
financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen (PB L 312 van
23.12.1995, blz. 1).
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96
van de Raad van 11 november 1996
betreffende de controles en verificaties ter
plaatse die door de Commissie worden
uitgevoerd ter bescherming van de
financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen tegen fraudes en andere
onregelmatigheden (PB L 292 van
15.11.1996, blz. 2).
Verordening (EU) 2017/1939 van de
Raad van 12 oktober 2017 betreffende
nauwere samenwerking bij de instelling
van het Europees Openbaar Ministerie
(“EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017,
blz. 1).

Richtlijn (EU) 2017/1371 van het
Europees Parlement en de Raad van 5 juli
2017 betreffende de strafrechtelijke
bestrijding van fraude die de financiële
belangen van de Unie schaadt (PB L 198
van 28.7.2017, blz. 29).

Richtlijn (EU) 2017/1371 van het
Europees Parlement en de Raad van 5 juli
2017 betreffende de strafrechtelijke
bestrijding van fraude die de financiële
belangen van de Unie schaadt (PB L 198
van 28.7.2017, blz. 29).

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
“Europees Semester voor
coördinatie van het economisch beleid”
(“Europees Semester”): het proces als
bedoeld in artikel 2 bis van Verordening
AD\1214244NL.docx
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(EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli
199720.

(EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli
199720. Voor de toepassing van deze
verordening wordt hier de betrokkenheid
van regio’s, steden en gemeenten aan
toegevoegd.

_________________

_________________

20

20

Verordening (EG) nr. 1466/97 van de
Raad van 7 juli 1997 over versterking van
het toezicht op begrotingssituaties en het
toezicht op en de coördinatie van het
economisch beleid (PB L 209 van
2.8.1997, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1466/97 van de
Raad van 7 juli 1997 over versterking van
het toezicht op begrotingssituaties en het
toezicht op en de coördinatie van het
economisch beleid (PB L 209 van
2.8.1997, blz. 1).

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 3

Artikel 3

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

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,
gezondheid, met inbegrip van zorg,
concurrentievermogen, veerkracht,
coördinatiecapaciteit,
crisisresponsprocedures, productiviteit,
opleiding en vaardigheden, onderzoek en
innovatie, slimme, duurzame en inclusieve
groei, banen en investeringen, alsmede de
stabiliteit van de financiële stelsels.

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
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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
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.

1.
De algemene doelstelling van de
faciliteit voor herstel en veerkracht is de
economische, sociale en territoriale cohesie
van de Unie te bevorderen met het oog op
een evenwichtigere ontwikkeling, door de
veerkracht en het aanpassingsvermogen
van de lidstaten te verbeteren, de sociale en
economische gevolgen van de crisis te
verzachten en hierbij sociale
ongelijkheden aan te pakken, en de
groene en de digitale transitie te
ondersteunen, en aldus ertoe bij te dragen
het groeipotentieel van de economieën van
de Unie te herstellen teneinde deze om te
vormen tot op kennis gebaseerde
economieën met een groter
concurrentievermogen, het scheppen en
behouden van banen in de nasleep van de
COVID-19-crisis te stimuleren, met name
in de sector gezondheidszorg, en duurzame
groei op middellange en lange termijn te
bevorderen.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 4 bis
Horizontale beginselen
1.
De lidstaten en de Commissie
zorgen bij de uitvoering van de faciliteit
voor de eerbiediging van de grondrechten
en de naleving van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie.
Aangezien dit Handvest alle rechten
omvat die onder de jurisprudentie van het
Hof van Justitie van de Europese Unie
vallen, alsook de rechten en vrijheden die
zijn verankerd in het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens, naast andere rechten en beginselen
die voortvloeien uit de
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gemeenschappelijke constitutionele
tradities van de landen van de Europese
Unie en andere internationale
instrumenten, worden er passende
maatregelen genomen om schendingen
van deze grondrechten, zoals
discriminatie en genderongelijkheid, te
voorkomen.
2.
De doelstellingen van de faciliteit
worden nagestreefd met als doel het
bevorderen van duurzame ontwikkeling
als bedoeld in artikel 11 van het Verdrag.

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De in lid 1, onder a), bedoelde
bedragen kunnen ook uitgaven dekken in
verband met voorbereidende, monitoring-,
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die
nodig zijn voor het beheer van elk
instrument en de verwezenlijking van de
doelstellingen ervan, met name voor
studies, vergaderingen van deskundigen,
informatie- en communicatiemaatregelen,
waaronder institutionele communicatie
over de politieke prioriteiten van de Unie,
voor zover zij verband houden met de
doelstellingen van deze verordening,
uitgaven in verband met IT-netwerken
voor informatieverwerking en uitwisseling, institutionele
informatietechnologie-instrumenten
alsmede alle overige uitgaven voor
technische en administratieve bijstand die
de Commissie doet voor het beheer van elk
instrument. De uitgaven kunnen ook de
kosten van andere ondersteunende
activiteiten zoals kwaliteitscontrole en
monitoring van projecten ter plaatse
alsmede de kosten van collegiale
advisering en van deskundigen voor de
evaluatie en de uitvoering van

2
De in lid 1, onder a), bedoelde
bedragen kunnen ook uitgaven dekken in
verband met voorbereidende, monitoring-,
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die
nodig zijn voor het beheer van elk
instrument en de verwezenlijking van de
doelstellingen ervan, informatie- en
communicatiemaatregelen, waaronder
institutionele communicatie over de
politieke prioriteiten van de Unie, alsmede
uitgaven voor administratieve bijstand die
de Commissie, de lidstaten of de
beheersautoriteiten doen voor de werking
van elk instrument. De uitgaven kunnen
ook de kosten van andere ondersteunende
activiteiten zoals kwaliteitscontrole en
monitoring van projecten ter plaatse
alsmede de kosten van collegiale
advisering voor de evaluatie en de
uitvoering van hervormingen en
investeringen omvatten.
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hervormingen en investeringen omvatten.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6

Schrappen

Middelen uit programma’s in gedeeld
beheer
De aan de lidstaten in gedeeld beheer
toegewezen middelen kunnen op hun
verzoek naar de faciliteit worden
overgeschreven. De Commissie wendt die
middelen op directe wijze aan in
overeenstemming met artikel 62, lid 1,
onder a), van het Financieel Reglement.
Die middelen worden gebruikt ten
voordele van de betrokken lidstaat.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De steun in het kader van de faciliteit voor
herstel en veerkracht vormt een aanvulling
op de in het kader van andere fondsen en
programma’s van de Unie verstrekte steun.
Voor hervormings- en
investeringsprojecten kan steun uit andere
programma’s en instrumenten van de Unie
worden ontvangen, voor zover deze steun
niet dezelfde kosten dekt.

De steun in het kader van de faciliteit voor
herstel en veerkracht vormt een aanvulling
op de in het kader van andere fondsen en
programma’s van de Unie verstrekte steun,
waarbij iedere vorm van overlapping
echter wordt voorkomen. Voor
hervormings- en investeringsprojecten kan
steun uit andere programma’s en
instrumenten van de Unie worden
ontvangen, voor zover deze steun niet
dezelfde kosten dekt.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 9
AD\1214244NL.docx
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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
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
PE658.720
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opschorting.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de toewijzing van het in artikel 5,
lid 1, onder a), bedoelde bedrag wordt voor
elke lidstaat een maximale financiële
bijdrage berekend aan de hand van de in
bijlage I beschreven methode, op basis van
de bevolkingsomvang, de inverse van het
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd
van de bevolking en het relatieve
werkloosheidspercentage van elke lidstaat.

Voor de toewijzing van het in artikel 5,
lid 1, onder a), bedoelde bedrag wordt voor
elke lidstaat een maximale financiële
bijdrage berekend aan de hand van de in
bijlage I beschreven methode, op basis van
de bevolkingsomvang, de inverse van het
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd
van de bevolking en het relatieve
werkloosheidspercentage van elke lidstaat,
rekening houdend met het percentage
jongeren dat geen onderwijs of opleiding
volgt en geen baan heeft (NEET’s) en het
percentage mensen dat risico op armoede
loopt.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
Voor de periode tot en met
31 december 2022 stelt de Commissie
overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder a),
334 950 000 000 EUR beschikbaar voor
toewijzing. Elke lidstaat kan tot zijn in
artikel 10 bedoelde maximale financiële
bijdrage aanvragen indienen voor de
uitvoering van zijn plannen voor herstel en
veerkracht.

1.
Voor de periode tot en met
31 december 2024 stelt de Commissie
overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder a),
334 950 000 000 EUR beschikbaar voor
toewijzing. Elke lidstaat kan tot zijn in
artikel 10 bedoelde maximale financiële
bijdrage aanvragen indienen voor de
uitvoering van zijn plannen voor herstel en
veerkracht.

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)
AD\1214244NL.docx

27/43

PE658.720

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Via een herziening van de
verordening bij wege van een
gedelegeerde handeling, en op basis van
een met redenen omkleed verzoek van een
lidstaat, kunnen de extra middelen ook
beschikbaar worden gesteld voor
vastlegging in de begroting voor 2023 en
2024.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
Voor de periode die begint na
31 december 2022 en loopt tot en met
31 december 2024 kan de Commissie,
voor zover financiële middelen
beschikbaar zijn, in overeenstemming met
het tijdschema van het Europees Semester
oproepen tot het indienen van voorstellen
organiseren. Daartoe maakt zij een
indicatief tijdschema voor de in die
periode te organiseren oproepen bekend
en geeft zij bij elke oproep het voor
toewijzing beschikbare bedrag aan. Elke
lidstaat kan voorstellen voor de uitvoering
van het plan voor herstel en veerkracht
middelen te ontvangen tot het
maximumbedrag dat overeenkomt met
zijn toewijzingsaandeel in het voor
toewijzing beschikbare bedrag als bedoeld
in bijlage I.

Schrappen

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De Commissie kan in de periode tot
en met 31 december 2024 een lidstaat op

1.
De Commissie kan in de periode tot
en met 31 december 2025 een lidstaat op

PE658.720

NL

28/43

AD\1214244NL.docx

aanvraag steun in de vorm leningen
verstrekken voor de uitvoering van zijn
plannen voor herstel en veerkracht.

aanvraag steun in de vorm van leningen
verstrekken voor de uitvoering van zijn
plannen voor herstel en veerkracht.

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
Een lidstaat kan tegelijkertijd met
de indiening van een plan voor herstel en
veerkracht als bedoeld in artikel 15 dan wel
op een ander tijdstip in de periode tot en
met 31 augustus 2024 een lening
aanvragen. In laatstbedoeld geval gaat de
aanvraag vergezeld van een herzien plan,
met inbegrip van aanvullende mijlpalen en
streefdoelen.

2.
Een lidstaat kan tegelijkertijd met
de indiening van een plan voor herstel en
veerkracht als bedoeld in artikel 15 dan wel
op een ander tijdstip in de periode tot en
met 31 augustus 2025 een lening
aanvragen. In laatstbedoeld geval gaat de
aanvraag vergezeld van een herzien plan,
met inbegrip van aanvullende mijlpalen en
streefdoelen.

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten stellen nationale
plannen voor herstel en veerkracht op ter
verwezenlijking van de in artikel 4
genoemde doelstellingen. In deze plannen
wordt de hervormings- en
investeringsagenda van de betrokken
lidstaat voor de volgende vier jaar
vastgelegd. De plannen voor herstel en
veerkracht die in aanmerking komen voor
financiering uit hoofde van dit instrument,
omvatten maatregelen voor de uitvoering
van hervormingen en projecten voor
overheidsinvesteringen door middel van
een samenhangend pakket.

1.
De lidstaten stellen nationale
plannen voor herstel en veerkracht op ter
verwezenlijking van de in artikel 4
genoemde doelstellingen. In deze plannen
worden de hervormings- en
investeringsagenda van de betrokken
lidstaat voor de volgende vier jaar en de
jaarlijkse doelstellingen vastgelegd. De
plannen voor herstel en veerkracht die in
aanmerking komen voor financiering uit
hoofde van dit instrument, omvatten
maatregelen voor de uitvoering van
hervormingen en projecten voor
overheidsinvesteringen en publiek-private
investeringen door middel van een
samenhangend pakket dat jaarlijkse
doelstellingen en een evaluatieregeling
voor de tenuitvoerlegging omvat.
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Amendement 38
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 transitie22 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 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, zoals investeringen in
internetconnectiviteit, teneinde te
waarborgen dat alle burgers, en met name
de meest kwetsbare, over een aansluiting
beschikken en om de kenniseconomie van
de Europese Unie duurzamer te maken.
Bovendien moeten de nationale
gezondheidsdiensten als gevolg van de
pandemie worden ondersteund via de
modernisering van de
gezondheidsinfrastructuur en de
verbetering van de efficiëntie van de
gezondheidszorgstelsels in de Unie. 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 transitie22 alsmede in de
partnerschapsovereenkomsten en de
operationele programma’s in het kader van
de fondsen van de Unie.

_________________

_________________

21

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.
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Europees Parlement en de Raad van
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tot wijziging van Verordeningen (EG)
nr. 663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van
het Europees Parlement en de Raad,
Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG,
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU,
2012/27/EU en 2013/30/EU van het
Europees Parlement en de Raad,
Richtlijnen 2009/119/EG en (EU)
2015/652 van de Raad, en tot intrekking
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van
het Europees Parlement en de Raad (PB
L 328 van 21.12.2018, blz. 1).
22

22

[…]

[…]

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. De lidstaten betrekken
belanghebbenden, met name
vertegenwoordigers of autoriteiten op
regionaal of lokaal niveau, economische
en sociale partners, alsook
maatschappelijke organisaties, bij de
voorbereiding en tenuitvoerlegging van
het plan voor herstel en veerkracht op
grond van Gedelegeerde Verordening
(EU) nr. 204/2014. Zij zijn van essentieel
belang om specifieke
investeringsbehoeften in een bepaalde
lidstaat vast te stellen en te beoordelen.

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
Het door de betrokken lidstaat
voorgelegde plan voor herstel en
veerkracht vormt een bijlage bij zijn
nationale hervormingsprogramma en wordt

2.
Het door de betrokken lidstaat
voorgelegde plan voor herstel en
veerkracht vormt een bijlage bij zijn
nationale hervormingsprogramma en wordt
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uiterlijk op 30 april officieel ingediend. De
lidstaat kan te rekenen vanaf 15 oktober
van het voorgaande jaar een ontwerpplan
indienen, samen met de ontwerpbegroting
voor het daaropvolgende jaar.

uiterlijk op 30 april officieel ingediend. De
lidstaten dienen, te rekenen vanaf
15 oktober van het voorgaande jaar, een
ontwerpplan in, samen met de
ontwerpbegroting voor het daaropvolgende
jaar.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)
een toelichting over de verwachte
wijze van aanpak van de relevante
landspecifieke uitdagingen en prioriteiten
die zijn vastgesteld in het kader van het
Europees Semester;

a)
een toelichting over de verwachte
wijze van aanpak van de relevante
landspecifieke uitdagingen en prioriteiten
die zijn vastgesteld in het kader van het
Europees Semester, rekening houdend met
de ontwikkelingsdoelstellingen van de
lidstaat;

Amendement 42
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;
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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 en/of het behoud van banen, ook
voor jongeren onder de 25 jaar en
vrouwen, stimuleert, de economische en
sociale gevolgen van de crisis verzacht, het
bedrijfsleven verbetert en tot meer
economische, sociale en territoriale cohesie
en convergentie bijdraagt, met inbegrip
van de wijze waarop gebieden met
specifieke geografische kenmerken zullen
worden benaderd, en de manier waarop
de relevante landspecifieke uitdagingen
en prioriteiten naar verwachting in dit
plan zullen worden aangepakt;
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Amendement 43Voorstel 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
kenniseconomie en de groene en de
digitale transitie of zullen helpen om het
hoofd te bieden aan de daaruit
voortvloeiende uitdagingen; deze
toelichting bevat onder meer de
maatregelen die de lidstaten nemen om de
klimaat- en energiedoelstellingen van de
Unie voor 2030 te verwezenlijken, alsook
de maatregelen die de lidstaten nemen om
uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale
economie tot stand te brengen;

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)
de beoogde mijlpalen en
streefdoelen alsmede een indicatief
tijdschema voor de uitvoering van de
hervormingen binnen een periode van
maximaal vier jaar en van de investeringen
binnen een periode van maximaal zeven
jaar;

d)
de beoogde mijlpalen, streefdoelen
en indicatoren voor het meten van die
streefdoelen, alsmede een indicatief
tijdschema voor de uitvoering van de
hervormingen binnen een periode van
maximaal vier jaar en van de investeringen
binnen een periode van maximaal zeven
jaar;

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter g bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
g bis) een toelichting over de wijze
waarop het plan gericht is op de aanpak
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van uitdagingen betreffende goed en
doeltreffend bestuur en
capaciteitstekorten, onder meer door op
gepaste schaal de capaciteitsopbouw te
bevorderen bij overheidsinstanties en
begunstigden;

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter h
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)
de mogelijk noodzakelijke
begeleidende maatregelen;

h)
overige mogelijk noodzakelijke
begeleidende maatregelen, waaronder het
verminderen van onnodige
administratieve lasten en het verhogen
van het aantal publiek-private
partnerschappen;

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
Bij het opstellen van voorstellen
voor hun plan voor herstel en veerkracht
kunnen de lidstaten de Commissie
verzoeken een uitwisseling van goede
praktijken te organiseren, zodat de lidstaten
die een aanvraag indienen kunnen
profiteren van de ervaringen van andere
lidstaten. De lidstaten kunnen ook
verzoeken om technische ondersteuning in
het kader van het instrument voor
technische ondersteuning in
overeenstemming met de desbetreffende
verordening.

4.
Bij het opstellen van voorstellen
voor hun plan voor herstel en veerkracht
kunnen de lidstaten de Commissie
verzoeken een uitwisseling van goede
praktijken te organiseren, zodat de lidstaten
die een aanvraag indienen kunnen
profiteren van de ervaringen van andere
lidstaten, die aan de andere Europese
instellingen en organen worden
bekendgemaakt. Voorts kan de Commissie
de lidstaten voorzien van een
gebruiksvriendelijk pakket aan goede
praktijken. De lidstaten kunnen ook
verzoeken om technische ondersteuning in
het kader van het instrument voor
technische ondersteuning in
overeenstemming met de desbetreffende
verordening.
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Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
Bij de beoordeling van het plan
voor herstel en veerkracht werkt de
Commissie nauw samen met de betrokken
lidstaat. De Commissie kan opmerkingen
maken of om aanvullende informatie
verzoeken. De betrokken lidstaat verstrekt
de gevraagde aanvullende informatie en
kan het plan zo nodig herzien voordat het
officieel wordt ingediend.

1.
Bij de beoordeling van het plan
voor herstel en veerkracht werkt de
Commissie, na raadpleging van het
Europees Parlement, nauw samen met de
betrokken lidstaat. De Commissie kan
opmerkingen maken of om aanvullende
informatie verzoeken. De betrokken
lidstaat verstrekt de gevraagde aanvullende
informatie en kan het plan zo nodig herzien
voordat het officieel wordt ingediend.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De Commissie beoordeelt het
belang en de 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:

3.
De Commissie beoordeelt het
belang en de samenhang van het plan voor
herstel en veerkracht en de bijdrage die het
levert aan de kenniseconomie en de
digitale transitie, alsook aan een
concurrerende economie, en neemt daarbij
de volgende criteria in aanmerking:

Amendement 50
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
het hoofd te bieden aan de daaruit
AD\1214244NL.docx

b)
of het plan maatregelen bevat die
op doeltreffende wijze bijdragen tot de
kenniseconomie en de digitale transitie
met het oog op de ontwikkeling van een
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voortvloeiende uitdagingen;

concurrerende economie, of die helpen het
hoofd te bieden aan de daaruit
voortvloeiende uitdagingen;

Amendement 51
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, 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 van een concurrerende
economie op de lange termijn en de
economische en sociale veerkracht van de
betrokken lidstaat te versterken, het
scheppen en/of het behoud van
hoogwaardige banen te stimuleren, de
economische en sociale gevolgen van de
crisis te verzachten en de economische,
sociale en territoriale cohesie te bevorderen
met het oog op een harmonieuzere
ontwikkeling in alle lidstaten;

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)
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 gevolgen voor de economie en
de werkgelegenheid;

e)
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 gevolgen voor de economie en
de werkgelegenheid, alsook of het
betalingsplan strookt met het Financieel
Reglement;

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
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Artikel 16– lid 3 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)
of het plan voor herstel en
veerkracht maatregelen voor de uitvoering
van hervormingen en projecten voor
overheidsinvesteringen bevat die coherente
acties vormen;

f)
of het plan voor herstel en
veerkracht maatregelen voor de uitvoering
van hervormingen en projecten voor
overheidsinvesteringen bevat die
doeltreffende en coherente acties vormen,
om bij te dragen tot het scheppen van
banen, groei en de ontwikkeling van een
kenniseconomie;

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)
of de door de betrokken lidstaat
voorgestelde regelingen naar verwachting
zullen zorgen voor een doeltreffende
uitvoering van het plan voor herstel en
veerkracht, met inbegrip van het beoogde
tijdschema en de beoogde mijlpalen en
streefdoelen alsmede de bijbehorende
indicatoren.

g)
of de door de betrokken lidstaat
voorgestelde regelingen naar verwachting
zullen zorgen voor een doeltreffende
uitvoering van het plan voor herstel en
veerkracht, met inbegrip van het beoogde
tijdschema en betalingsplan en de beoogde
mijlpalen en streefdoelen alsmede de
bijbehorende indicatoren.

Amendement 55
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

1.
Na raadpleging van het Europees
Parlement stelt de Commissie binnen twee
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
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mijlpalen en streefdoelen, en de
overeenkomstig artikel 11 toegewezen
financiële bijdrage vastgelegd.

investeringsprojecten, met inbegrip van de
mijlpalen en streefdoelen, en de
overeenkomstig artikel 11 toegewezen
financiële bijdrage vastgelegd.

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 17– lid 4 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)
de regelingen voor toegang door de
Commissie tot de relevante onderliggende
gegevens, en,

f)
de regelingen voor toegang door de
Commissie tot de relevante onderliggende
gegevens, inclusief die van de nationale,
regionale en lokale overheden, en,

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De opschorting wordt opgeheven wanneer
de lidstaat de maatregelen heeft genomen
die nodig zijn om te waarborgen dat de in
artikel 17, lid 1, bedoelde mijlpalen en
streefdoelen op bevredigende wijze worden
gerealiseerd.

De opschorting wordt opgeheven wanneer
de lidstaat de maatregelen heeft genomen
die nodig zijn om te waarborgen dat de in
artikel 17, lid 1, bedoelde mijlpalen en
streefdoelen op bevredigende wijze worden
gerealiseerd, en heeft verzekerd dat op
niet-bevredigende wijze uitgegeven
middelen worden terugbetaald.

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Verstrekking van informatie aan het
Europees Parlement en de Raad en
communicatie over de plannen van de
lidstaten voor herstel en veerkracht
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Betrokkenheid van het Europees
Parlement en de Raad en communicatie
over de plannen van de lidstaten voor
herstel en veerkracht
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Amendement 59
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 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. Een
dergelijk verzoek mag niet ruim worden
geïnterpreteerd.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie kan
communicatieactiviteiten ontplooien om
zichtbaarheid te geven aan de financiering
door de Unie voor de in het desbetreffende
plan voor herstel en veerkracht beoogde
financiële steun, onder meer door
gezamenlijke communicatieactiviteiten met
de betrokken nationale autoriteiten.

2.
De Commissie kan
communicatieactiviteiten ontplooien om
zichtbaarheid te geven aan de financiering
door de Unie voor de in het desbetreffende
plan voor herstel en veerkracht beoogde
financiële steun, onder meer door
gezamenlijke communicatieactiviteiten met
de nationale, regionale en lokale
autoriteiten, evenals met
beroepsorganisaties en relevante
maatschappelijke organisaties.

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie en de betrokken lidstaten
AD\1214244NL.docx
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bevorderen binnen hun respectieve
bevoegdheden synergieën en zorgen voor
doeltreffende coördinatie tussen de bij deze
verordening ingestelde instrumenten en
andere programma’s en instrumenten van
de Unie, met name met uit de fondsen van
de Unie gefinancierde maatregelen.
Daartoe:

overlappingen bevorderen de Commissie
en de betrokken lidstaten synergieën en
zorgen zij voor doeltreffende coördinatie
tussen de bij deze verordening ingestelde
instrumenten en andere programma’s en
instrumenten van de Unie, met name met
uit de fondsen van de Unie gefinancierde
maatregelen. Daartoe:

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Om zichtbaarheid te creëren voor
de steun van de Unie via de faciliteit,
informeren de lidstaten hun burgers over
de projecten die worden gefinancierd.

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 3 – punt 2.1 – alinea 1 – subalinea 2 – streepje 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

—
deze uitdagingen worden van
aanzienlijk belang geacht om het
groeipotentieel van de economie van de
betrokken lidstaat een impuls te geven;

—
deze uitdagingen worden van
aanzienlijk belang geacht om het
groeipotentieel van de economie van de
betrokken lidstaat een impuls te geven,
bijvoorbeeld in de vorm van een
verantwoorde ontwikkeling van het
duurzaam groeipotentieel;

Amendement 64
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
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—
de uitvoering van de beoogde
maatregelen zal naar verwachting
aanzienlijk bijdragen tot de digitale
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transformatie van economische en sociale
sectoren;

transformatie van economische en sociale
sectoren, en de toegang tot digitale
technologieën vergemakkelijken;

Amendement 65
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
zal naar verwachting op doeltreffende
wijze ertoe 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 en
de economische en sociale veerkracht van
de betrokken lidstaat te versterken en het
scheppen van banen te stimuleren, onder
meer voor jongeren onder de 25 jaar en
vrouwen, de economische en sociale
gevolgen van de crisis te verzachten en de
economische, sociale en territoriale cohesie
te bevorderen.
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