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Amendement 36
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke 
extra middelen en uitvoeringsregelingen in 
het kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” om bijstand te 
verlenen ter bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en ter voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie (REACT-EU)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke 
extra middelen en uitvoeringsregelingen in 
het kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” alsmede de 
doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” om bijstand te verlenen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie 
(REACT-EU)

Or. en

Amendement 37
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke 
extra middelen en uitvoeringsregelingen in 
het kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” om bijstand te 
verlenen ter bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en ter voorbereiding van een 

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke 
extra middelen en uitvoeringsregelingen in 
het kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” om bijstand te 
verlenen ter bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en ter voorbereiding van een 
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groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie (REACT-EU)

rechtvaardig en groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie 
(REACT-EU)

(Dit amendement geldt voor de hele tekst.)

Or. en

Amendement 38
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Bovendien bestaat gegronde 
vrees dat de toegang tot 
gezondheidsdiensten voor patiënten op 
middellange en lange termijn zal worden 
beperkt. Daarnaast moet er terdege 
rekening mee worden gehouden dat de 
grote ongelijkheden op gezondheidsgebied 
tussen en binnen de EU-lidstaten naar 
alle waarschijnlijkheid zullen toenemen, 
waardoor onvervulde medische behoeften 
verder zullen toenemen en de algehele 
sociale cohesie in de lidstaten zal 
afnemen. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

Or. en

Amendement 39
Christian Doleschal
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Ook de sluiting van de 
binnengrenzen heeft ernstige gevolgen 
gehad voor de economische 
samenwerking in de grensgebieden. 
Kleine en middelgrote onderneming in 
grensregio’s alsook werknemers die 
grensoverschrijdend pendelen zijn 
uitzonderlijk zwaar getroffen door de 
crisis. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

Or. en

Amendement 40
Isabel Benjumea, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Dit heeft geleid tot een 

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie, ten gevolge van de tijdelijke 
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uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

stopzetting van de economische 
bedrijvigheid. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn, met als doel banen 
te scheppen en de bedrijfsstructuur te 
vrijwaren.

Or. en

Amendement 41
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de sociaaleconomische groei in 
de lidstaten, waardoor de ernstige 
liquiditeitstekorten toenemen als gevolg 
van de plotse en aanzienlijke stijging van 
de noodzakelijke overheidsinvesteringen in 
de gezondheidsstelsels en andere essentiële 
sectoren van de economie, die zwaar 
getroffen zijn door de COVID-19-
pandemie. De ongelijke impact van 
COVID-19 in de verschillende delen van 
Europa heeft geleid tot een uitzonderlijke 
en asymmetrische situatie waarvoor 
specifieke en buitengewone maatregelen 
nodig zijn.

Or. es

Amendement 42
Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor 
onmiddellijk specifieke maatregelen nodig 
zijn die snel de reële economie bereiken 
om investeringen, economische groei en 
werkgelegenheid te stimuleren.

Or. en

Amendement 43
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
heeft een nadelige uitwerking, waardoor 
de sociale versnippering en de 
economische ongelijkheid toeneemt, heeft 
geleid tot massaal verlies van 
werkgelegenheid in de hele Europese 
Unie, en belemmert de groei in de 
lidstaten, waardoor de ernstige 
liquiditeitstekorten toenemen als gevolg 
van de plotse en aanzienlijke stijging van 
de noodzakelijke overheidsinvesteringen in 
de gezondheidsstelsels en andere sectoren 
van de economie. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

Or. en
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Amendement 44
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door de crisis als gevolg 
van de COVID-19-pandemie. De crisis 
belemmert de groei in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

(1) De lidstaten zijn op ongekende 
wijze getroffen door een pandemie en een 
sociale en economische crisis als gevolg 
van COVID-19. De crisis belemmert de 
groei en de welvaart in de lidstaten, 
waardoor de ernstige liquiditeitstekorten 
toenemen als gevolg van de plotse en 
aanzienlijke stijging van de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen in de 
gezondheidsstelsels en andere sectoren van 
de economie alsook ter vermindering van 
de gevolgen van de sociale en de 
klimaatcrisis. Dit heeft geleid tot een 
uitzonderlijke situatie waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn.

Or. en

Amendement 45
Isabel Benjumea, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om het hoofd te bieden aan de 
gevolgen van de crisis zijn de 
Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en 
(EU) nr. 1301/2013 op 30 maart 2020 
gewijzigd met het oog op meer flexibiliteit 
bij de uitvoering van de operationele 
programma’s die worden ondersteund door 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds (“ESF”) en het 
Cohesiefonds (de “fondsen”) en door het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 

(2) Om het hoofd te bieden aan de 
gevolgen van de crisis zijn de 
Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en 
(EU) nr. 1301/2013 op 30 maart 2020 
gewijzigd met het oog op meer flexibiliteit 
bij de uitvoering van de operationele 
programma’s die worden ondersteund door 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (“EFRO”), het Europees 
Sociaal Fonds (“ESF”) en het 
Cohesiefonds (de “fondsen”) en door het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
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visserij (“EFMZV”). Aangezien de ernstige 
negatieve gevolgen voor de economieën en 
samenlevingen van de Unie zijn 
toegenomen, zijn beide verordeningen op 
23 april 2020 echter met het oog op 
uitzonderlijke extra flexibiliteit opnieuw 
gewijzigd om de lidstaten in staat te stellen 
zich op de noodzakelijke respons op de 
ongekende crisis te concentreren door de 
mogelijkheid te vergroten om niet-benutte 
steun uit de fondsen te mobiliseren en door 
de procedurele vereisten met betrekking tot 
de uitvoering van programma’s en audits te 
vereenvoudigen.

visserij (“EFMZV”). Aangezien de ernstige 
negatieve gevolgen voor de economieën en 
samenlevingen van de Unie zijn 
toegenomen, zijn beide verordeningen op 
23 april 2020 echter met het oog op 
uitzonderlijke extra flexibiliteit opnieuw 
gewijzigd om de lidstaten in staat te stellen 
zich op de noodzakelijke respons op de 
ongekende crisis te concentreren door de 
mogelijkheid te vergroten om niet-benutte 
steun uit de fondsen te mobiliseren en door 
de procedurele vereisten met betrekking tot 
de uitvoering van programma’s en audits te 
vereenvoudigen, zodat de uiteindelijke 
gebruikers toegang hebben tot 
financiering waartoe zij tot dusver geen 
toegang hadden.

Or. en

Amendement 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de enorme schokken voor de 
economie als gevolg van de uitzonderlijke 
beperkingen van de lidstaten ter 
indamming van de verspreiding van 
COVID-19 op te vangen en de risico’s van 
een asymmetrisch herstel – met ernstige 
gevolgen voor de werking van de interne 
markt – als gevolg van de ongelijke 
beschikbare nationale middelen in de 
lidstaten te voorkomen, heeft de Europese 
Raad op 23 april 2020 de “Routekaart naar 
herstel” met een sterke 
investeringscomponent goedgekeurd, de 
oprichting van het Europees herstelfonds 
bepleit en de Commissie opgedragen de 
behoeften te analyseren – zodat de 
middelen ter beschikking van de meest 
getroffen sectoren en geografische 
gebieden van de Unie kunnen worden 

(3) Om de enorme schokken voor de 
economie en de rampzalige economische 
en sociale gevolgen voor de burgers van 
de Unie als gevolg van de uitzonderlijke 
beperkingen van de lidstaten ter 
indamming van de verspreiding van 
COVID-19 op te vangen en de risico’s van 
een asymmetrisch herstel – met ernstige 
gevolgen voor de werking van de interne 
markt – als gevolg van de ongelijke impact 
van het virus in de Unie en de ongelijke 
beschikbare nationale middelen in de 
lidstaten te voorkomen, heeft de Europese 
Raad op 23 april 2020 de “Routekaart naar 
herstel” met een sterke 
investeringscomponent goedgekeurd, de 
oprichting van het Europees herstelfonds 
bepleit en de Commissie opgedragen de 
behoeften te analyseren – zodat de 
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gesteld – en tegelijkertijd het verband met 
het meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 te verduidelijken.

middelen ter beschikking van de meest 
getroffen sectoren en geografische 
gebieden van de Unie kunnen worden 
gesteld – en tegelijkertijd het verband met 
het meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 te verduidelijken.

Or. es

Amendement 47
Isabel Benjumea, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de enorme schokken voor de 
economie als gevolg van de uitzonderlijke 
beperkingen van de lidstaten ter 
indamming van de verspreiding van 
COVID-19 op te vangen en de risico’s van 
een asymmetrisch herstel – met ernstige 
gevolgen voor de werking van de interne 
markt – als gevolg van de ongelijke 
beschikbare nationale middelen in de 
lidstaten te voorkomen, heeft de Europese 
Raad op 23 april 2020 de “Routekaart naar 
herstel” met een sterke 
investeringscomponent goedgekeurd, de 
oprichting van het Europees herstelfonds 
bepleit en de Commissie opgedragen de 
behoeften te analyseren – zodat de 
middelen ter beschikking van de meest 
getroffen sectoren en geografische 
gebieden van de Unie kunnen worden 
gesteld – en tegelijkertijd het verband met 
het meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 te verduidelijken.

(3) Om de enorme schokken voor de 
economie als gevolg van de uitzonderlijke 
beperkingen van de lidstaten ter 
indamming van de verspreiding van 
COVID-19 op te vangen en de risico’s van 
een asymmetrisch herstel – met ernstige 
gevolgen voor de werking van de interne 
markt – als gevolg van de ongelijke 
beschikbare nationale middelen in de 
lidstaten te voorkomen, heeft de Europese 
Raad op 23 april 2020 de “Routekaart naar 
herstel” met een sterke 
investeringscomponent goedgekeurd, de 
oprichting van het Europees herstelfonds 
bepleit en de Commissie opgedragen de 
behoeften te analyseren – zodat de 
middelen ter beschikking van de meest 
getroffen sectoren en geografische 
gebieden van de Unie kunnen worden 
gesteld, zoals geformuleerd in de 
conclusies van de Europese Raad van 
21 juli 2020 (EUCO10/20) – en 
tegelijkertijd het verband met het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027 te 
verduidelijken.

Or. en
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Amendement 48
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de enorme schokken voor de 
economie als gevolg van de uitzonderlijke 
beperkingen van de lidstaten ter 
indamming van de verspreiding van 
COVID-19 op te vangen en de risico’s van 
een asymmetrisch herstel – met ernstige 
gevolgen voor de werking van de interne 
markt – als gevolg van de ongelijke 
beschikbare nationale middelen in de 
lidstaten te voorkomen, heeft de Europese 
Raad op 23 april 2020 de “Routekaart naar 
herstel” met een sterke 
investeringscomponent goedgekeurd, de 
oprichting van het Europees herstelfonds 
bepleit en de Commissie opgedragen de 
behoeften te analyseren – zodat de 
middelen ter beschikking van de meest 
getroffen sectoren en geografische 
gebieden van de Unie kunnen worden 
gesteld – en tegelijkertijd het verband met 
het meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 te verduidelijken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

Amendement 49
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig Verordening 
[Europees herstelinstrument] en binnen de 
grenzen van de daarin toegewezen 
middelen, moeten herstel- en 
weerbaarheidsmaatregelen in het kader van 

(4) Overeenkomstig Verordening 
[Europees herstelinstrument] en binnen de 
grenzen van de daarin toegewezen 
middelen, moeten herstel- en 
weerbaarheidsmaatregelen in het kader van 



PE654.026v01-00 12/174 AM\1210606NL.docx

NL

de Europese structuur- en 
investeringsfondsen worden uitgevoerd om 
de ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis aan te pakken. Deze extra middelen 
moeten worden gebruikt om de naleving 
van de in Verordening [ERI] vastgestelde 
termijnen te waarborgen. Bovendien 
moeten extra middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang 
beschikbaar worden gesteld via een 
herziening van het meerjarig financieel 
kader voor 2014-2020.

de Europese structuur- en 
investeringsfondsen worden uitgevoerd om 
de ongekende gevolgen van de COVID‑19-
crisis aan te pakken. Deze extra middelen 
moeten worden gebruikt om de naleving 
van de in Verordening [ERI] vastgestelde 
termijnen te waarborgen. Bovendien 
moeten extra middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang 
beschikbaar worden gesteld via een 
herziening van het meerjarig financieel 
kader voor 2014-2020, die het mogelijk 
moet maken flexibel en snel tegemoet te 
komen aan de behoeften die zijn ontstaan 
door de COVID-19-crisis.

Or. es

Amendement 50
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig Verordening 
[Europees herstelinstrument] en binnen de 
grenzen van de daarin toegewezen 
middelen, moeten herstel- en 
weerbaarheidsmaatregelen in het kader van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen worden uitgevoerd om 
de ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis aan te pakken. Deze extra middelen 
moeten worden gebruikt om de naleving 
van de in Verordening [ERI] vastgestelde 
termijnen te waarborgen. Bovendien 
moeten extra middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang 
beschikbaar worden gesteld via een 
herziening van het meerjarig financieel 
kader voor 2014-2020.

(4) Overeenkomstig Verordening 
[Europees herstelinstrument] en binnen de 
grenzen van de daarin toegewezen 
middelen, moeten herstel- en 
weerbaarheidsmaatregelen in het kader van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen worden uitgevoerd om 
de ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis aan te pakken. Bovendien moeten 
extra middelen voor economische, sociale 
en territoriale samenhang beschikbaar 
worden gesteld via een herziening van het 
meerjarig financieel kader voor 2014-2020.

Or. en
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Amendement 51
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig Verordening 
[Europees herstelinstrument] en binnen de 
grenzen van de daarin toegewezen 
middelen, moeten herstel- en 
weerbaarheidsmaatregelen in het kader van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen worden uitgevoerd om 
de ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis aan te pakken. Deze extra middelen 
moeten worden gebruikt om de naleving 
van de in Verordening [ERI] vastgestelde 
termijnen te waarborgen. Bovendien 
moeten extra middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang 
beschikbaar worden gesteld via een 
herziening van het meerjarig financieel 
kader voor 2014-2020.

(4) Overeenkomstig Verordening 
[Europees herstelinstrument] en binnen de 
grenzen van de daarin toegewezen 
middelen, moeten herstel- en 
weerbaarheidsmaatregelen in het kader van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen worden uitgevoerd om 
de ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis aan te pakken. Deze extra middelen 
moeten worden gebruikt om de naleving 
van de in Verordening [ERI] vastgestelde 
termijnen te waarborgen. Bovendien 
moeten extra middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang, met 
name in de meest achtergestelde regio’s, 
beschikbaar worden gesteld via een 
herziening van het meerjarig financieel 
kader voor 2014-2020.

Or. en

Amendement 52
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022 beschikbaar worden 
gesteld ter ondersteuning van de meest 
getroffen lidstaten en regio’s bij het 
crisisherstel in de context van de COVID-

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen voor 2018) voor 
budgettaire vastlegging uit de 
structuurfondsen in het kader van de 
doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid” voor de jaren 2020, 
2021 en 2022, en indien een lidstaat dit 
kan rechtvaardigen, ook voor de jaren 
2023 en 2024, beschikbaar worden gesteld 
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19-pandemie of bij de voorbereiding van 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel 
van de economie, zodat via de bestaande 
operationele programma’s snel middelen 
ten behoeve van de reële economie kunnen 
worden ingezet. De middelen voor 2020 
vloeien voort uit een verhoging van de 
beschikbare middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang in het 
meerjarig financieel kader voor 2014-2020, 
terwijl de middelen voor 2021 en 2022 
afkomstig zijn uit het herstelinstrument van 
de Europese Unie. Een deel van de extra 
middelen moet worden toegewezen voor 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie. De Commissie moet de 
uitsplitsing van de resterende extra 
middelen voor elke lidstaat vaststellen op 
basis van een toewijzingsmethode die 
gebaseerd is op de meest recente 
beschikbare objectieve statistische 
gegevens over de relatieve welvaart van de 
lidstaten en de omvang van de gevolgen 
van de huidige crisis voor hun economieën 
en samenlevingen. De toewijzingsmethode 
moet in een specifiek extra bedrag voor de 
ultraperifere regio’s voorzien vanwege de 
specifieke kwetsbaarheid van hun 
economieën en samenlevingen. Om recht 
te doen aan het evoluerende karakter van 
de gevolgen van de crisis, moet de 
uitsplitsing in 2021 op basis van dezelfde 
toewijzingsmethode en aan de hand van de 
meest recente statistische gegevens die 
tegen 19 oktober 2021 beschikbaar zijn, 
worden herzien met het oog op de 
verdeling van de tranche van de extra 
middelen voor 2022.

ter ondersteuning van de meest getroffen 
lidstaten en regio’s bij het crisisherstel in 
de context van de COVID-19-pandemie of 
bij de voorbereiding van een groen, digitaal 
en veerkrachtig herstel van de 
gezondheidsstelsels en de economie, opdat 
via de bestaande operationele programma’s 
snel middelen ten behoeve van de reële 
economie kunnen worden ingezet. De 
middelen voor 2020 vloeien voort uit een 
verhoging van de beschikbare middelen 
voor economische, sociale en territoriale 
samenhang in het meerjarig financieel 
kader voor 2014-2020, terwijl de middelen 
voor 2021 en 2022, en eventueel voor de 
jaren 2023 en 2024, afkomstig zijn uit het 
herstelinstrument van de Europese Unie. 
Een deel van de extra middelen moet 
worden toegewezen voor technische 
bijstand op initiatief van de Commissie. De 
Commissie moet de uitsplitsing van de 
resterende extra middelen voor elke lidstaat 
vaststellen in een gedelegeerde handeling, 
op basis van een toewijzingsmethode die 
gebaseerd is op de meest recente 
beschikbare objectieve statistische 
gegevens over de relatieve welvaart van de 
lidstaten en de omvang van de gevolgen 
van de huidige crisis voor hun economieën 
en samenlevingen teneinde een 
harmonieuze ontwikkeling volgens de 
beginselen van het cohesiebeleid te 
waarborgen door de economische, sociale 
en territoriale samenhang te bevorderen. 
De toewijzingsmethode moet in een 
specifiek extra bedrag voor 
plattelandsgebieden en insulaire, berg- en 
ultraperifere regio’s voorzien vanwege de 
specifieke kwetsbaarheid van hun 
economieën en samenlevingen. Om recht 
te doen aan het evoluerende karakter van 
de gevolgen van de crisis, moet de 
uitsplitsing in 2021 op basis van dezelfde 
toewijzingsmethode en aan de hand van de 
meest recente statistische gegevens die 
tegen 19 oktober 2021 beschikbaar zijn, 
worden herzien met het oog op de 
verdeling van de tranche van de extra 
middelen voor 2022, en eventueel de 
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tranches voor 2023 en 2024.

Or. en

Amendement 53
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022, alsook de doelstelling 
“Europese territoriale samenwerking”, 
voor de jaren 2020, 2021, 2023 en 2024, 
beschikbaar worden gesteld ter 
ondersteuning van de meest getroffen 
lidstaten en regio’s bij het crisisherstel in 
de context van de COVID-19-pandemie of 
bij de voorbereiding van een groen, digitaal 
en veerkrachtig herstel van de economie, 
zodat via de bestaande operationele 
programma’s snel middelen ten behoeve 
van de reële economie kunnen worden 
ingezet. De middelen voor 2020 vloeien 
voort uit een verhoging van de beschikbare 
middelen voor economische, sociale en 
territoriale samenhang in het meerjarig 
financieel kader voor 2014-2020, terwijl de 
middelen voor 2021 en 2022, en eventueel 
voor 2023 en 2024, afkomstig zijn uit het 
herstelinstrument van de Europese Unie. 
Een deel van de extra middelen moet 
worden toegewezen voor technische 
bijstand op initiatief van de Commissie. 
Voor budgettaire vastleggingen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” moet de 
Commissie de uitsplitsing van de 
resterende extra middelen voor elke lidstaat 
vaststellen op basis van een 
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moet in een specifiek extra bedrag voor de 
ultraperifere regio’s voorzien vanwege de 
specifieke kwetsbaarheid van hun 
economieën en samenlevingen. Om recht 
te doen aan het evoluerende karakter van 
de gevolgen van de crisis, moet de 
uitsplitsing in 2021 op basis van dezelfde 
toewijzingsmethode en aan de hand van de 
meest recente statistische gegevens die 
tegen 19 oktober 2021 beschikbaar zijn, 
worden herzien met het oog op de 
verdeling van de tranche van de extra 
middelen voor 2022.

toewijzingsmethode die gebaseerd is op de 
meest recente beschikbare objectieve 
statistische gegevens over de relatieve 
welvaart van de lidstaten en de omvang 
van de gevolgen van de huidige crisis voor 
hun economieën en samenlevingen. De 
toewijzingsmethode moet in een specifiek 
extra bedrag voor de ultraperifere regio’s 
voorzien vanwege de specifieke 
kwetsbaarheid van hun economieën en 
samenlevingen. Om recht te doen aan het 
evoluerende karakter van de gevolgen van 
de crisis, moet de uitsplitsing in 2021 op 
basis van dezelfde toewijzingsmethode en 
aan de hand van de meest recente 
statistische gegevens die tegen 19 oktober 
2021 beschikbaar zijn, worden herzien met 
het oog op de verdeling van de tranche van 
de extra middelen voor 2022, en eventueel 
de tranches voor 2023 en 2024. Voor 
budgettaire vastleggingen in het kader 
van de doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” moet de Commissie de 
verdeling van de extra middelen voor elke 
lidstaat bepalen in overeenstemming met 
de in bijlage XXII, punt 8, bij 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], vastgestelde criteria en 
methode.

Or. en

Motivering

De selectie en toekenning van bijstand voor Interreg-projecten heeft meer voeten in de aarde 
dan bij nationale of regionale projecten en de doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid”.

Amendement 54
Monika Vana, Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022 beschikbaar worden 
gesteld ter ondersteuning van de meest 
getroffen lidstaten en regio’s bij het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en met name de sociale 
gevolgen daarvan, en bij de voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie, met eerbiediging 
van het beginsel “geen schade 
berokkenen” en zodat via de bestaande 
operationele programma’s snel middelen 
ten behoeve van de reële economie kunnen 
worden ingezet. De middelen voor 2020 
vloeien voort uit een verhoging van de 
beschikbare middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang in het 
meerjarig financieel kader voor 2014-2020, 
terwijl de middelen voor 2021 en 2022 
afkomstig zijn uit het herstelinstrument van 
de Europese Unie. Een deel van de extra 
middelen moet worden toegewezen voor 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie. De Commissie moet de 
uitsplitsing van de resterende extra 
middelen voor elke lidstaat vaststellen op 
basis van een toewijzingsmethode die 
gebaseerd is op de meest recente 
beschikbare objectieve statistische 
gegevens over de relatieve welvaart van de 
lidstaten en de omvang van de gevolgen 
van de huidige crisis voor hun economieën 
en samenlevingen. De toewijzingsmethode 
moet in een specifiek extra bedrag voor de 
ultraperifere regio’s voorzien vanwege de 
specifieke kwetsbaarheid van hun 
economieën en samenlevingen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt geschonken 
aan de meest hulpbehoevenden, zoals 
daklozen en mensen die in aparte 
instellingen zijn geplaatst, die van 
oudsher niet worden bereikt door de 
nationale bureaus voor de statistiek van 
de lidstaten. Hiertoe moeten gegevens 
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worden verzameld met medewerking van 
non-gouvernementele organisaties die 
werkzaam zijn op het gebied van armoede 
en sociale uitsluiting. Om recht te doen 
aan het evoluerende karakter van de 
gevolgen van de crisis, moet de uitsplitsing 
in 2021 op basis van dezelfde 
toewijzingsmethode en aan de hand van de 
meest recente statistische gegevens die 
tegen 19 oktober 2021 beschikbaar zijn, 
worden herzien met het oog op de 
verdeling van de tranche van de extra 
middelen voor 2022.

Or. en

Amendement 55
Nora Mebarek

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de strijd tegen klimaatverandering en de 
belofte van de EU om de Overeenkomst 
van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN na te leven moet ten minste 30 % 
van de extra middelen bijdragen tot de 
algehele doelstelling om 
klimaatmaatregelen te integreren in het 
meerjarig financieel kader. Een deel van 
de extra middelen moet worden 
toegewezen voor technische bijstand op 
initiatief van de Commissie. De Commissie 
moet de uitsplitsing van de resterende extra 
middelen voor elke lidstaat die deelneemt 
aan de nauwere samenwerking in het 
kader van het Europees Openbaar 
Ministerie, vaststellen op basis van een 
toewijzingsmethode die gebaseerd is op de 
meest recente beschikbare objectieve 
statistische gegevens over de relatieve 
welvaart van de lidstaten en de omvang 
van de gevolgen van de huidige crisis voor 
hun economieën en samenlevingen. De 
toewijzingsmethode moet in een specifiek 
extra bedrag voor de ultraperifere regio’s 
voorzien vanwege de specifieke 
kwetsbaarheid van hun economieën en 
samenlevingen. Om recht te doen aan het 
evoluerende karakter van de gevolgen van 
de crisis, moet de uitsplitsing in 2021 op 
basis van dezelfde toewijzingsmethode en 
aan de hand van de meest recente 
statistische gegevens die tegen 19 oktober 
2021 beschikbaar zijn, worden herzien met 
het oog op de verdeling van de tranche van 
de extra middelen voor 2022.

Or. en

Amendement 56
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022 beschikbaar worden 
gesteld ter ondersteuning van de meest 
getroffen lidstaten en regio’s bij het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie of bij de voorbereiding van 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel 
van de economie, zodat via de bestaande 
operationele programma’s snel middelen 
ten behoeve van de reële economie kunnen 
worden ingezet. De middelen voor 2020 
vloeien voort uit een verhoging van de 
beschikbare middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang in het 
meerjarig financieel kader voor 2014-2020, 
terwijl de middelen voor 2021 en 2022 
afkomstig zijn uit het herstelinstrument van 
de Europese Unie. Een deel van de extra 
middelen moet worden toegewezen voor 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie. De Commissie moet de 
uitsplitsing van de resterende extra 
middelen voor elke lidstaat vaststellen op 
basis van een toewijzingsmethode die 
gebaseerd is op de meest recente 
beschikbare objectieve statistische 
gegevens over de relatieve welvaart van de 
lidstaten en de omvang van de gevolgen 
van de huidige crisis voor hun economieën 
en samenlevingen. De toewijzingsmethode 
moet in een specifiek extra bedrag voor de 
ultraperifere regio’s voorzien vanwege de 
specifieke kwetsbaarheid van hun 
economieën en samenlevingen. Hoe het 
ook zij, de toewijzing mag niet lager zijn 
dan 40 EUR per hoofd van de bevolking, 
met een waarborg voor de aanwending 
ervan gedurende REACT-EU (2020-
2022), en moet onafhankelijk zijn van de 
voor andere fondsen voorgestelde 
toewijzing. Om recht te doen aan het 
evoluerende karakter van de gevolgen van 
de crisis, moet de uitsplitsing in 2021 op 
basis van dezelfde toewijzingsmethode en 
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aan de hand van de meest recente 
statistische gegevens die tegen 19 oktober 
2021 beschikbaar zijn, worden herzien met 
het oog op de verdeling van de tranche van 
de extra middelen voor 2022.

Or. en

Amendement 57
Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gegevens over de relatieve welvaart van de 
lidstaten en de omvang van de gevolgen 
van de huidige crisis voor hun economieën 
en samenlevingen. De toewijzingsmethode 
moet in een specifiek extra bedrag voor de 
ultraperifere regio’s voorzien vanwege de 
specifieke kwetsbaarheid van hun 
economieën en samenlevingen. Om recht 
te doen aan het evoluerende karakter van 
de gevolgen van de crisis, moet de 
uitsplitsing voor 2021 eind 2020 op basis 
van dezelfde toewijzingsmethode en aan 
de hand van de meest recente statistische 
gegevens die tegen 15 december 2020 
beschikbaar zijn, worden herzien en moet 
de uitsplitsing voor 2022 in 2021 op basis 
van dezelfde toewijzingsmethode en aan de 
hand van de meest recente statistische 
gegevens die tegen 19 oktober 2021 
beschikbaar zijn, worden herzien met het 
oog op de verdeling van de tranche van de 
extra middelen voor 2022.

Or. en

Amendement 58
Christian Doleschal

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022 beschikbaar worden 
gesteld ter ondersteuning van de meest 
getroffen lidstaten en regio’s bij het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie of bij de voorbereiding van 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel 
van de economie, zodat via de bestaande 
operationele programma’s snel middelen 

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

ten behoeve van de reële economie kunnen 
worden ingezet. De middelen voor 2020 
vloeien voort uit een verhoging van de 
beschikbare middelen voor economische, 
sociale en territoriale samenhang in het 
meerjarig financieel kader voor 2014-2020, 
terwijl de middelen voor 2021 en 2022 
afkomstig zijn uit het herstelinstrument van 
de Europese Unie. Een deel van de extra 
middelen moet worden toegewezen voor 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie. De Commissie moet de 
uitsplitsing van de resterende extra 
middelen voor elke lidstaat vaststellen op 
basis van een toewijzingsmethode die 
gebaseerd is op de meest recente 
beschikbare objectieve statistische 
gegevens over de relatieve welvaart van de 
lidstaten en de omvang van de gevolgen 
van de huidige crisis voor hun economieën 
en samenlevingen. De toewijzingsmethode 
moet in een specifiek extra bedrag voor de 
ultraperifere regio’s voorzien vanwege de 
specifieke kwetsbaarheid van hun 
economieën en samenlevingen. Bovendien 
moet rekening worden gehouden met het 
feit dat de economieën in grensregio’s 
zwaar zijn getroffen door de crisis en 
daarom meer steun nodig hebben. Om 
recht te doen aan het evoluerende karakter 
van de gevolgen van de crisis, moet de 
uitsplitsing in 2021 op basis van dezelfde 
toewijzingsmethode en aan de hand van de 
meest recente statistische gegevens die 
tegen 19 oktober 2021 beschikbaar zijn, 
worden herzien met het oog op de 
verdeling van de tranche van de extra 
middelen voor 2022.

Or. en

Amendement 59
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022, en indien een lidstaat 
dit kan rechtvaardigen, ook voor de jaren 
2023 en 2024, beschikbaar worden gesteld 
ter ondersteuning van de meest getroffen 
lidstaten en regio’s bij het crisisherstel in 
de context van de COVID-19-pandemie of 
bij de voorbereiding van een groen, digitaal 
en veerkrachtig herstel van de economie, 
zodat via de bestaande operationele 
programma’s snel middelen ten behoeve 
van de reële economie kunnen worden 
ingezet. De middelen voor 2020 vloeien 
voort uit een verhoging van de beschikbare 
middelen voor economische, sociale en 
territoriale samenhang in het meerjarig 
financieel kader voor 2014-2020, terwijl de 
middelen voor 2021 en 2022, en eventueel 
voor 2023 en 2024, afkomstig zijn uit het 
herstelinstrument van de Europese Unie. 
Een deel van de extra middelen moet 
worden toegewezen voor technische 
bijstand op initiatief van de Commissie. De 
Commissie moet de uitsplitsing van de 
resterende extra middelen voor elke lidstaat 
vaststellen op basis van een 
toewijzingsmethode die gebaseerd is op de 
meest recente beschikbare objectieve 
statistische gegevens over de relatieve 
welvaart van de lidstaten en de omvang 
van de gevolgen van de huidige crisis voor 
hun economieën en samenlevingen. De 
toewijzingsmethode moet in een specifiek 
extra bedrag voor de ultraperifere regio’s 
voorzien vanwege de specifieke 
kwetsbaarheid van hun economieën en 
samenlevingen. Om recht te doen aan het 
evoluerende karakter van de gevolgen van 
de crisis, moet de uitsplitsing in 2021 op 
basis van dezelfde toewijzingsmethode en 
aan de hand van de meest recente 
statistische gegevens die tegen 19 oktober 
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middelen voor 2022. 2021 beschikbaar zijn, worden herzien met 
het oog op de verdeling van de tranche van 
de extra middelen voor 2022, en eventueel 
die voor 2023 en 2024.

Or. en

Amendement 60
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022, en indien een lidstaat 
dit kan rechtvaardigen, ook voor het jaar 
2023, beschikbaar worden gesteld ter 
ondersteuning van de meest getroffen 
lidstaten en regio’s bij het crisisherstel in 
de context van de COVID-19-pandemie of 
bij de voorbereiding van een groen, digitaal 
en veerkrachtig herstel van de economie, 
zodat via de bestaande operationele 
programma’s snel middelen ten behoeve 
van de reële economie kunnen worden 
ingezet. De middelen voor 2020 vloeien 
voort uit een verhoging van de beschikbare 
middelen voor economische, sociale en 
territoriale samenhang in het meerjarig 
financieel kader voor 2014-2020, terwijl de 
middelen voor 2021 en 2022, en eventueel 
voor 2023, afkomstig zijn uit het 
herstelinstrument van de Europese Unie. 
Een deel van de extra middelen moet 
worden toegewezen voor technische 
bijstand op initiatief van de Commissie. De 
Commissie moet de uitsplitsing van de 
resterende extra middelen voor elke lidstaat 
vaststellen op basis van een 
toewijzingsmethode die gebaseerd is op de 
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lidstaten en de omvang van de gevolgen 
van de huidige crisis voor hun economieën 
en samenlevingen. De toewijzingsmethode 
moet in een specifiek extra bedrag voor de 
ultraperifere regio’s voorzien vanwege de 
specifieke kwetsbaarheid van hun 
economieën en samenlevingen. Om recht 
te doen aan het evoluerende karakter van 
de gevolgen van de crisis, moet de 
uitsplitsing in 2021 op basis van dezelfde 
toewijzingsmethode en aan de hand van de 
meest recente statistische gegevens die 
tegen 19 oktober 2021 beschikbaar zijn, 
worden herzien met het oog op de 
verdeling van de tranche van de extra 
middelen voor 2022.

meest recente beschikbare objectieve 
statistische gegevens over de relatieve 
welvaart van de lidstaten en de omvang 
van de gevolgen van de huidige crisis voor 
hun economieën en samenlevingen. De 
toewijzingsmethode moet in een specifiek 
extra bedrag voor de ultraperifere regio’s 
voorzien vanwege de specifieke 
kwetsbaarheid van hun economieën en 
samenlevingen. Om recht te doen aan het 
evoluerende karakter van de gevolgen van 
de crisis, moet de uitsplitsing in 2021 op 
basis van dezelfde toewijzingsmethode en 
aan de hand van de meest recente 
statistische gegevens die tegen 19 oktober 
2021 beschikbaar zijn, worden herzien met 
het oog op de verdeling van de tranche van 
de extra middelen voor 2022, en eventueel 
die voor 2023.

Or. en

Amendement 61
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” voor de jaren 
2020, 2021 en 2022 beschikbaar worden 
gesteld ter ondersteuning van de meest 
getroffen lidstaten en regio’s bij het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie of bij de voorbereiding van 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel 
van de economie, zodat via de bestaande 
operationele programma’s snel middelen 
ten behoeve van de reële economie kunnen 
worden ingezet. De middelen voor 2020 
vloeien voort uit een verhoging van de 

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

verhoging van de beschikbare middelen 
voor economische, sociale en territoriale 
samenhang in het meerjarig financieel 
kader voor 2014-2020, terwijl de middelen 
voor 2021 en 2022 afkomstig zijn uit het 
herstelinstrument van de Europese Unie. 
Een deel van de extra middelen moet 
worden toegewezen voor technische 
bijstand op initiatief van de Commissie. De 
Commissie moet de uitsplitsing van de 
resterende extra middelen voor elke lidstaat 
vaststellen op basis van een 
toewijzingsmethode die gebaseerd is op de 
meest recente beschikbare objectieve 
statistische gegevens over de relatieve 
welvaart van de lidstaten en de omvang 
van de gevolgen van de huidige crisis voor 
hun economieën en samenlevingen. De 
toewijzingsmethode moet in een specifiek 
extra bedrag voor de ultraperifere regio’s 
voorzien vanwege de specifieke 
kwetsbaarheid van hun economieën en 
samenlevingen. Om recht te doen aan het 
evoluerende karakter van de gevolgen van 
de crisis, moet de uitsplitsing in 2021 op 
basis van dezelfde toewijzingsmethode en 
aan de hand van de meest recente 
statistische gegevens die tegen 19 oktober 
2021 beschikbaar zijn, worden herzien met 
het oog op de verdeling van de tranche van 
de extra middelen voor 2022.

Or. en

Amendement 62
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er moet een uitzonderlijk extra 
bedrag van 58 272 800 000 EUR (in 
lopende prijzen) voor budgettaire 
vastlegging uit de structuurfondsen in het 
kader van de doelstelling “investeren in 

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

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

Or. en
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Amendement 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

basis van dezelfde toewijzingsmethode en 
aan de hand van de meest recente 
statistische gegevens die tegen 19 oktober 
2021 beschikbaar zijn, worden herzien met 
het oog op de verdeling van de tranche van 
de extra middelen voor 2022.

(Dit amendement geldt voor de hele tekst. 
Aanneming ervan houdt overeenkomstige 
wijzigingen in de hele tekst in.)

Or. en

Amendement 64
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aangezien de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie voor de regio’s en 
gemeenten in de lidstaten verschillen, is 
het van groot belang actoren van 
regionale en lokale autoriteiten, 
economische en sociale partners alsook 
het maatschappelijk middenveld te 
betrekken bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
crisisherstel met steun van REACT-EU. 
Partnerschap en meerlagig bestuur in de 
lidstaten moeten worden versterkt en 
nauwlettend worden gevolgd door de 
Commissie.

Or. en

Amendement 65
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

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

(5 bis) Aangezien de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie voor de regio’s en 
gemeenten in de lidstaten verschillen, is 
het van essentieel belang actoren van 
regionale en lokale autoriteiten, 
economische en sociale partners alsook 
het maatschappelijk middenveld te 
betrekken bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
crisisherstel met steun van REACT-EU. 
Partnerschap en meerlagig bestuur in de 
lidstaten moeten worden versterkt en 
nauwlettend worden gevolgd door de 
Commissie.

Or. en

Amendement 66
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De door het Europees Parlement en 
de Raad op basis van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie vastgestelde horizontale 
financiële regels zijn op deze verordening 
van toepassing. Deze regels zijn in het 
Financieel Reglement vastgelegd en 
bepalen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, aanbestedingen, 
prijzen en indirecte uitvoering; bovendien 
voorzien ze in controles van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren. De op basis van artikel 322 
VWEU vastgestelde regels hebben ook 
betrekking op de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene tekortkomingen op het gebied 
van de rechtsstaat in de lidstaten, aangezien 

(6) De door het Europees Parlement en 
de Raad op basis van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie vastgestelde horizontale 
financiële regels zijn op deze verordening 
van toepassing. Deze regels zijn in het 
Financieel Reglement vastgelegd en 
bepalen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, aanbestedingen, 
prijzen en indirecte uitvoering; bovendien 
voorzien ze in controles van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren. De op basis van artikel 322 
VWEU vastgestelde regels hebben ook 
betrekking op de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
algemene tekortkomingen op het gebied 
van de rechtsstaat in de lidstaten, aangezien 
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de eerbiediging van de rechtsstaat een 
essentiële voorwaarde is voor goed 
financieel beheer en doeltreffende EU-
financiering.

de eerbiediging van de rechtsstaat een 
essentiële voorwaarde is voor goed 
financieel beheer en doeltreffende EU-
financiering, terwijl bescherming van de 
uiteindelijke begunstigden van essentieel 
belang is om crisisherstel in de context 
van de COVID-19-pandemie te 
bevorderen. Lokale en regionale 
autoriteiten, maatschappelijke 
organisaties, ngo’s of kmo’s mogen hun 
financiering niet verliezen als gevolg van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten. 
Indien nodig moet de Commissie fondsen 
tijdelijk, hetzij direct hetzij indirect, 
beheren in overleg met de ontvangers, 
zonder nationale regeringen die de 
rechtsstaat met voeten treden daarbij te 
betrekken.

Or. en

Amendement 67
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De door het Europees Parlement en 
de Raad op basis van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie vastgestelde horizontale 
financiële regels zijn op deze verordening 
van toepassing. Deze regels zijn in het 
Financieel Reglement vastgelegd en 
bepalen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, aanbestedingen, 
prijzen en indirecte uitvoering; bovendien 
voorzien ze in controles van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren. De op basis van artikel 322 
VWEU vastgestelde regels hebben ook 
betrekking op de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 

(6) De door het Europees Parlement en 
de Raad op basis van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie vastgestelde horizontale 
financiële regels zijn op deze verordening 
van toepassing. Deze regels zijn in het 
Financieel Reglement vastgelegd en 
bepalen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, aanbestedingen, 
prijzen en indirecte uitvoering; bovendien 
voorzien ze in controles van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren.
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algemene tekortkomingen op het gebied 
van de rechtsstaat in de lidstaten, 
aangezien de eerbiediging van de 
rechtsstaat een essentiële voorwaarde is 
voor goed financieel beheer en 
doeltreffende EU-financiering.

Or. en

Amendement 68
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios 
Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 69
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 70
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 71
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
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Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 72
Nora Mebarek

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 73
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 74
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Om de lidstaten voldoende 
flexibiliteit te bieden bij het crisisherstel in 
de context van de COVID-19-pandemie en 
de sociale gevolgen daarvan, en bij de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie, met 
eerbiediging van het beginsel “geen 
schade berokkenen”, moeten de 
toewijzingen door de Commissie op het 
niveau van de lidstaten worden vastgesteld. 
Voorts moet worden voorzien in de 
mogelijkheid om extra middelen te 
gebruiken ter ondersteuning van de meest 
hulpbehoevenden. Daarnaast moeten 
plafonds worden vastgesteld met 
betrekking tot de toewijzing voor 



AM\1210606NL.docx 39/174 PE654.026v01-00

NL

verleend voor de toewijzing ervan in het 
kader van door het EFRO of het ESF 
ondersteunde operationele programma’s. 
Verduidelijkt moet worden dat het ESF-
minimumpercentage voor de extra 
middelen niet in acht hoeft te worden 
genomen. Rekening houdend met de 
verwachte snelle besteding van de extra 
middelen, mogen de aan die extra middelen 
gekoppelde vastleggingen pas bij de 
afsluiting van de operationele programma’s 
worden vrijgemaakt.

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

Or. en

Amendement 75
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 

(9) Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, 
waaronder grensoverschrijdende 
gezondheidsdiensten. Er moeten middelen 
worden ingezet om alle burgers gelijke 
diensten te verstrekken en er moet steun 
worden verleend in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
in plattelandsgebieden en insulaire, berg- 
en ultraperifere regio’s, of er moeten 
economische steunmaatregelen worden 
getroffen voor de regio’s die het meest 
afhankelijk zijn van de zwaarst door de 
crisis getroffen sectoren, zoals het 
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bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

toerisme, dat verantwoordelijk is voor 
ongeveer 10 % van het bbp van de EU, 
werkgelegenheid biedt aan ongeveer 
13 miljoen mensen en de op drie na 
grootste exportindustrie is. Uit de 
gegevens blijkt dat het noodzakelijk is 
deze economische sector zo spoedig 
mogelijk nieuw leven in te blazen en het is 
met name belangrijk voor alle lidstaten 
waar het toerisme van strategisch belang 
is. Er moet ook steun voor technische 
bijstand worden verleend. Het is passend 
dat de extra middelen uitsluitend worden 
gebruikt in het kader van de nieuwe 
thematische doelstelling “de bevordering 
van het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en de voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie” – die ook één 
investeringsprioriteit moet vormen – om 
een vereenvoudigde programmering en 
uitvoering van de extra middelen mogelijk 
te maken.

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

Or. en
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Amendement 76
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten 
alsmede sociale diensten van algemeen 
belang, het verlenen van steun in de vorm 
van bedrijfskapitaal of investeringssteun 
aan kmo’s, met name in de sectoren die 
het zwaarst getroffen zijn door de 
pandemie, zoals toerisme en cultuur, 
concrete acties ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren, voor maatregelen ter 
ondersteuning van de werkgelegenheid 
voor vrouwen, zoals opvang en onderwijs 
voor jonge kinderen, en stimulansen voor 
vrouwelijk ondernemerschap. Er moet ook 
steun voor technische bijstand worden 
verleend. Het is passend dat de extra 
middelen uitsluitend worden gebruikt in 
het kader van de nieuwe thematische 
doelstelling “de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie” – die ook één 
investeringsprioriteit moet vormen – om 
een vereenvoudigde programmering en 
uitvoering van de extra middelen mogelijk 
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te maken.

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

Or. en

Amendement 77
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten om 
ervoor te zorgen dat deze zo goed mogelijk 
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bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

aansluiten bij EU4Health, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, concrete 
acties ter bevordering van de transitie naar 
een digitale en groene economie, 
infrastructuur voor niet-discriminerende 
basisdiensten ten behoeve van de burgers, 
ook in plattelandsgebieden, de 
ontwikkeling van de sociale 
infrastructuur of economische 
steunmaatregelen voor de regio’s die het 
meest afhankelijk zijn van de zwaarst door 
de crisis getroffen sectoren. Er moet ook 
steun voor technische bijstand worden 
verleend. Het is passend dat de extra 
middelen uitsluitend worden gebruikt in 
het kader van de nieuwe thematische 
doelstelling “de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie” – die ook één 
investeringsprioriteit moet vormen – om 
een vereenvoudigde programmering en 
uitvoering van de extra middelen mogelijk 
te maken.

_________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten 
en in andere sectoren van hun 
economieën vrij te maken als antwoord op 
de COVID-19-uitbraak 
(Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 
en (EU) nr. 1303/2013 wat betreft 
specifieke maatregelen met het oog op 
uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik 
van de Europese structuur- en 
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investeringsfondsen naar aanleiding van 
de uitbraak van COVID-19 (PB L 130 van 
23.4.2020, blz. 1).

Or. en

Amendement 78
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten, 
personeel en diensten voor 
gezondheidsdiensten, waaronder 
verzorgingstehuizen voor ouderen, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, en steun voor aanpassing aan 
telewerken in het kader van concrete 
acties ter bevordering van de transitie naar 
een digitale en groene economie, 
infrastructuur voor basisdiensten ten 
behoeve van de burgers, ook in 
ultraperifere regio’s, plattelands- en 
ontvolkte gebieden alsook regio’s die een 
industriële overgang doormaken, of 
economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren, zoals toerisme en cultuur. Er 
moet ook steun voor technische bijstand 
worden verleend. Het is passend dat de 
extra middelen uitsluitend worden gebruikt 
in het kader van de nieuwe thematische 
doelstelling “de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
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19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie” – die ook één 
investeringsprioriteit moet vormen – om 
een vereenvoudigde programmering en 
uitvoering van de extra middelen mogelijk 
te maken.

_________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten 
en in andere sectoren van hun 
economieën vrij te maken als antwoord op 
de COVID-19-uitbraak 
(Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 
en (EU) nr. 1303/2013 wat betreft 
specifieke maatregelen met het oog op 
uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen naar aanleiding van 
de uitbraak van COVID-19 (PB L 130 van 
23.4.2020, blz. 1).

Or. en

Amendement 79
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
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(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten 
alsook diensten van de sociale 
gezondheidszorg (waaronder dagcentra en 
tehuizen), het verlenen van steun in de 
vorm van bedrijfskapitaal of 
investeringssteun aan kmo’s, concrete 
acties ter bevordering van de transitie naar 
een digitale, concurrerende en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 

5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
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(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

Or. en

Amendement 80
Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Ook andere investeringen met 
een aantoonbaar hoog 
werkgelegenheidsscheppend potentieel, 
zoals stadssanering, moeten worden 
ondersteund. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
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middelen mogelijk te maken. veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

_________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten 
en in andere sectoren van hun 
economieën vrij te maken als antwoord op 
de COVID-19-uitbraak 
(Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 
en (EU) nr. 1303/2013 wat betreft 
specifieke maatregelen met het oog op 
uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen naar aanleiding van 
de uitbraak van COVID-19 (PB L 130 van 
23.4.2020, blz. 1).

Or. en

Amendement 81
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
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uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers, 
ook in insulaire, berg- en 
plattelandsgebieden, of economische 
steunmaatregelen voor de regio’s die het 
meest afhankelijk zijn van de zwaarst door 
de crisis getroffen sectoren. Er moet ook 
steun voor technische bijstand worden 
verleend, te beginnen bij de 
voorbereidende fasen. Het is passend dat 
de extra middelen uitsluitend worden 
gebruikt in het kader van de nieuwe 
thematische doelstelling “de bevordering 
van het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en de voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie” – die ook één 
investeringsprioriteit moet vormen – om 
een vereenvoudigde programmering en 
uitvoering van de extra middelen mogelijk 
te maken.

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 

5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
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flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

Or. en

Amendement 82
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, in 
het bijzonder met betrekking tot 
gezondheidsdiensten in een 
grensoverschrijdende context, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
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programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

Or. en

Amendement 83
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten 
evenals sociale diensten van algemeen 
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bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

belang, het verlenen van steun in de vorm 
van bedrijfskapitaal of investeringssteun 
aan kmo’s, concrete acties ter bevordering 
van de rechtvaardige transitie naar een 
digitale en groene economie, infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers of economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een rechtvaardig en 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie” – die ook één 
investeringsprioriteit moet vormen – om 
een vereenvoudigde programmering en 
uitvoering van de extra middelen mogelijk 
te maken.

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

Or. en
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Amendement 84
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers, 
ook in plattelandsgebieden, of 
economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 

5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
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betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

Or. en

Amendement 85
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het zwaarst door de crisis zijn 
getroffen en voor fundamentele sectoren 
zoals de culturele en toeristische sector. Er 
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technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

moet ook steun voor technische bijstand 
worden verleend. Het is passend dat de 
extra middelen uitsluitend worden gebruikt 
in het kader van de nieuwe thematische 
doelstelling “de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie” – die ook één 
investeringsprioriteit moet vormen – om 
een vereenvoudigde programmering en 
uitvoering van de extra middelen mogelijk 
te maken.

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

Or. it

Amendement 86
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID‑19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s en zelfstandigen, concrete acties ter 
bevordering van de transitie naar een 
digitale en groene economie, infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers of economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID‑19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 
vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 

5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
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de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID‐19 
(PB L 130 van 24.4.2020, blz. 1).

de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID‐19 
(PB L 130 van 24.4.2020, blz. 1).

Or. es

Amendement 87
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen uitsluitend 
worden gebruikt in het kader van de 
nieuwe thematische doelstelling “de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie” – 
die ook één investeringsprioriteit moet 

(9) Ter aanvulling van de reeds 
beschikbare maatregelen in het kader van 
het bij de Verordeningen (EU) 2020/460 en 
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement 
en de Raad5 verruimde bereik van de steun 
uit het EFRO moeten de lidstaten de extra 
middelen voornamelijk kunnen blijven 
gebruiken voor investeringen in producten 
en diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, concrete acties ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
of economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Er moet ook steun voor 
technische bijstand worden verleend. Het is 
passend dat de extra middelen worden 
gebruikt in het kader van de nieuwe 
thematische doelstelling “de bevordering 
van het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en de voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie” – die ook één 
investeringsprioriteit moet vormen – om 
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vormen – om een vereenvoudigde 
programmering en uitvoering van de extra 
middelen mogelijk te maken.

een vereenvoudigde programmering en 
uitvoering van de extra middelen mogelijk 
te maken.

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 23.4.2020, blz. 1).

5 Verordening (EU) 2020/460 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 maart 2020 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 
betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-
uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons) (PB L 99 van 
31.3.2020, blz. 5); Verordening (EU) 
2020/558 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2020 tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en 
(EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke 
maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 
(PB L 130 van 24.4.2020, blz. 1).

Or. fr

Amendement 88
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Om gelijke toegang tot 
gezondheidszorg mogelijk te maken, 
onvervulde medische behoeften te 
beperken en de veerkracht ten opzichte 
van toekomstige gezondheidscrises te 
vergroten moeten extra middelen in het 
kader van het EFRO ook worden 
aangewend om in de hele EU 
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kenniscentra op te zetten voor specifieke 
crises op het gebied van ziekte en 
gezondheid, door financiële steun te 
verlenen voor de aankoop van 
geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen, en de verdere specialisatie 
van bestaande centra voor onderzoek naar 
complexe ziekten en virussen te 
ondersteunen. De samenwerking, 
coördinatie en veerkracht in de 
gezondheidszorg kan worden versterkt 
door in de hele EU een netwerk van 
kenniscentra op te zetten, die gelijkelijk 
zijn verspreid over de lidstaten en hun 
regio’s, en gespecialiseerde bijzondere 
behandelingen bieden voor alle Europese 
burgers die behoefte hebben aan een 
dergelijke gezondheidsdienst en 
behandeling.

Or. en

Amendement 89
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, 
Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor de 
modernisering van de arbeidsmarkt, 
sociale en gezondheidsstelsels, alsmede 
omvattende strategieën voor een leven 
lang leren om langdurige werkloosheid te 
bestrijden, het behoud van banen – onder 
meer via regelingen voor 
werktijdverkorting en aanzienlijke steun 
voor zelfstandigen –, het scheppen van 
banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties en mensen in 
plattelandsgebieden en insulaire, berg- en 
ultraperifere regio’s –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 



PE654.026v01-00 60/174 AM\1210606NL.docx

NL

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

jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 
toegang tot sociale diensten van algemeen 
belang voor alle burgers, onder wie 
kinderen, te verbeteren. Bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan 
maatregelen ter ondersteuning van de 
opleiding en mobilisatie ten behoeve van 
gezondheidswerkers en hulpverleners, met 
name om hun veerkracht ten opzichte van 
potentiële toekomstige crises te vergroten. 
Verduidelijkt moet worden dat – in de 
huidige uitzonderlijke omstandigheden – 
de steun voor regelingen voor 
werktijdverkorting voor werknemers en 
voor de zelfstandigen in de context van de 
COVID-19-pandemie ook dan kan worden 
verleend, wanneer die steun niet met 
actieve arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

Or. en

Amendement 90
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, waaronder beleid op het gebied 
van werken als zelfstandige en 
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toegang tot sociale diensten van algemeen 
belang, onder meer voor kinderen, te 
verbeteren. Verduidelijkt moet worden dat 
– in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

ondernemerschap, onderwijs, opleiding en 
een leven lang leren alsook de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 
toegang tot sociale diensten van algemeen 
belang, voor mensen die zwaarder zijn 
getroffen door deze pandemie, ouderen en 
geesteszieken, onder wie ook kinderen, te 
verbeteren. Verduidelijkt moet worden dat 
– in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt en gericht zijn op verbetering van 
de inzetbaarheid op middellange termijn 
van die bevolkingsgroep.

Or. en

Amendement 91
Vera Tax

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 
toegang tot sociale diensten van algemeen 
belang, onder meer voor kinderen, te 

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

verbeteren. Verduidelijkt moet worden dat 
– in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt, onder voorwaarde dat hetzelfde 
niveau van arbeidsvoorwaarden en -
rechten wordt gehandhaafd, met inbegrip 
van bescherming tegen ontslag en 
verlaging van lonen, en dat er geen 
bonussen aan managers of dividenden 
aan aandeelhouders worden uitgekeerd. 
Aangezien er publieke middelen worden 
gebruikt om de werkgelegenheid te 
handhaven, mogen de ontvangers van 
steun van de Unie niet gevestigd zijn in 
belastingparadijzen en mogen deze geen 
afbreuk doen aan collectieve 
onderhandelingen, 
werknemersparticipatie of inspraak in 
besluitvormingsprocessen bij bedrijven.

Or. en

Amendement 92
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 

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

zelfstandigen –, het scheppen van banen – 
met name voor mensen in kwetsbare 
situaties –, maatregelen ter bevordering 
van de werkgelegenheid van jongeren, 
onderwijs en opleiding en de ontwikkeling 
van vaardigheden en om de toegang tot 
sociale diensten van algemeen belang, 
onder meer voor kinderen, te verbeteren. 
Aangezien het van groot belang blijft de 
verspreiding van het coronavirus te 
vertragen om nieuwe 
lockdownmaatregelen te voorkomen die 
een geslaagd herstel van de economie 
kunnen belemmeren, moet het ESF dit 
soort activiteiten met extra middelen 
kunnen blijven ondersteunen. 
Verduidelijkt moet worden dat – in de 
huidige uitzonderlijke omstandigheden – 
de steun voor regelingen voor 
werktijdverkorting voor werknemers en 
voor de zelfstandigen in de context van de 
COVID-19-pandemie ook dan kan worden 
verleend, wanneer die steun niet met 
actieve arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

Or. en

Amendement 93
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen en daarbij bijzondere 
aandacht schenken aan de behoeften van 
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steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 
toegang tot sociale diensten van algemeen 
belang, onder meer voor kinderen, te 
verbeteren. Verduidelijkt moet worden dat 
– in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

de ultraperifere regio’s, plattelands- en 
ontvolkte gebieden, alsook regio’s die een 
industriële overgang doormaken – onder 
meer via regelingen voor 
werktijdverkorting en steun voor 
zelfstandigen –, het scheppen van banen – 
met name voor mensen in kwetsbare 
situaties en vrouwen die het zwaarst te 
lijden hebben onder de economische crisis 
als gevolg van de pandemie –, maatregelen 
ter bevordering van de werkgelegenheid 
van jongeren, onderwijs en opleiding, de 
overgang naar een toenemend digitaal en 
onlineonderwijssysteem, en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 
toegang tot sociale diensten van algemeen 
belang, onder meer voor kinderen en 
mensen in kwetsbare situaties, te 
verbeteren. Verduidelijkt moet worden dat 
– in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd.

Or. en

Amendement 94
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen, ook in 
plattelandsgebieden – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 



AM\1210606NL.docx 65/174 PE654.026v01-00

NL

kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 
toegang tot sociale diensten van algemeen 
belang, onder meer voor kinderen, te 
verbeteren. Verduidelijkt moet worden dat 
– in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

van banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 
gelijke toegang tot hoogwaardige diensten, 
waaronder gezondheidsdiensten en sociale 
diensten van algemeen belang, onder meer 
voor kinderen, ouderen en mensen met 
een handicap, te verbeteren. Verduidelijkt 
moet worden dat – in de huidige 
uitzonderlijke omstandigheden – de steun 
voor regelingen voor werktijdverkorting 
voor werknemers en voor de zelfstandigen 
in de context van de COVID-19-pandemie 
ook dan kan worden verleend, wanneer die 
steun niet met actieve 
arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

Or. en

Amendement 95
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 

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

ontwikkeling van vaardigheden en om de 
toegang tot universele, inclusieve, 
toegankelijke, betaalbare en 
hoogwaardige diensten, waaronder 
gezondheidsdiensten en sociale diensten 
van algemeen belang, met bijzondere 
aandacht voor het versterken van de 
veerkracht in de zorg- en de 
kinderzorgsector en het verbeteren van de 
toegang tot kwetsbare groepen en voor 
kinderen, te verbeteren. Verduidelijkt moet 
worden dat – in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

Or. en

Amendement 96
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 
toegang tot sociale diensten van algemeen 

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen, zelfstandige 
beroepsbeoefenaren en freelancers, 
kunstenaars en werknemers in de 
creatieve sector in precaire 
werkomstandigheden –, het scheppen van 
banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
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belang, onder meer voor kinderen, te 
verbeteren. Verduidelijkt moet worden dat 
– in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden, 
ondersteuning van de sociale economie en 
om de toegang tot sociale diensten van 
algemeen belang, onder meer voor 
kinderen, te verbeteren. Verduidelijkt moet 
worden dat – in de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden – de steun voor regelingen 
voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

Or. en

Amendement 97
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen, ook in plattelands-, 
insulaire en berggebieden – onder meer 
via regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor burgers in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden en om de 
toegang tot sociale diensten van algemeen 
belang, onder meer voor kinderen, te 
verbeteren. Verduidelijkt moet worden dat 
– in de huidige uitzonderlijke 
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voor werktijdverkorting voor werknemers 
en voor de zelfstandigen in de context van 
de COVID-19-pandemie ook dan kan 
worden verleend, wanneer die steun niet 
met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

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

Or. en

Amendement 98
Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
beperkt.

Or. en

Amendement 99
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Wat het ESF betreft, moeten de 
lidstaten de extra middelen voornamelijk 
gebruiken om steun te verlenen voor het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, het scheppen 
van banen – met name voor mensen in 
kwetsbare situaties –, maatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren, onderwijs en opleiding en de 
ontwikkeling van vaardigheden die oudere 
werknemers de mogelijkheid bieden zich 
aan te passen aan nieuwe behoeften op de 
arbeidsmarkt, en om de toegang tot sociale 
diensten van algemeen belang, onder meer 
voor kinderen, te verbeteren. Verduidelijkt 
moet worden dat – in de huidige 
uitzonderlijke omstandigheden – de steun 
voor regelingen voor werktijdverkorting 
voor werknemers en voor de zelfstandigen 
in de context van de COVID-19-pandemie 
ook dan kan worden verleend, wanneer die 
steun niet met actieve 
arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De steun van de Unie 
voor die regelingen voor 
werktijdverkorting moet in de tijd worden 
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beperkt.

Or. es

Amendement 100
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 101
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Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In het kader van de aanpak 
van de gevolgen van de crisis helpen de 
extra middelen bij het tegengaan van 
ongelijkheden, het bevorderen van 
gendergelijkheid en het integreren van het 
genderperspectief, alsmede bij het 
bestrijden van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid als bedoeld 
in artikel 2 VEU, artikel 10 VWEU en 
artikel 21 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Alle 
belanghebbenden die betrokken zijn bij 
alle fasen van de uitvoering van dit 
instrument voor crisisherstel verbinden 
zich ertoe gendergelijkheid te bevorderen 
en ervoor te zorgen dat de gevolgen voor 
vrouwen in aanmerking worden genomen, 
aangezien zij onevenredig zwaar worden 
getroffen door de crisis;

Or. en

Amendement 102
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Om de toegang tot 
gezondheidszorgstelsels te waarborgen zij 
er nadrukkelijk op gewezen dat alle 
concrete acties om de verspreiding van het 
coronavirus te vertragen mogen worden 
geprogrammeerd in het kader van de 
overeenkomstige investeringsprioriteit van 
het ESF. Deze maatregelen moeten dan 



PE654.026v01-00 72/174 AM\1210606NL.docx

NL

ook gelden vanaf het begin van de 
uitbraak van COVID-19. Om de 
uitvoering te vereenvoudigen moeten er 
uniforme regels worden toegepast op door 
het ESF ondersteunde regelingen voor 
werktijdverkorting na de COVID-19-
pandemie, ongeacht of deze regelingen 
met de extra middelen worden 
ondersteund.

Or. en

Amendement 103
Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Om investeringen te 
bespoedigen en economische groei en 
werkgelegenheid te bevorderen kunnen de 
lidstaten de extra middelen tevens 
gebruiken om het 
medefinancieringspercentage van 
projecten te verhogen, voor het aandeel 
van de investeringen dat is uitgevoerd 
tussen 1 september 2020 en 31 december 
2021, zelfs als deze projecten werden 
aangevangen of goedgekeurd voordat 
deze verordening in werking trad.

Or. en

Amendement 104
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om ervoor te zorgen dat de (11) Om ervoor te zorgen dat de 
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lidstaten over voldoende financiële 
middelen beschikken om snel 
crisisherstelmaatregelen in de context van 
de COVID-19-pandemie uit te voeren en 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel 
van de economie voor te bereiden, moet in 
een hoger niveau van initiële 
voorfinanciering worden voorzien met het 
oog op de snelle uitvoering van de met de 
extra middelen ondersteunde maatregelen. 
De uit te keren initiële voorfinanciering 
moet zodanig zijn dat de lidstaten over de 
middelen beschikken om – zo nodig – 
voorschotten aan de begunstigden te 
verstrekken en de begunstigden snel na de 
indiening van de betalingsaanvragen te 
vergoeden.

lidstaten over voldoende financiële 
middelen beschikken om snel 
crisisherstelmaatregelen in de context van 
de COVID-19-pandemie uit te voeren en 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel 
van gezondheidsstelsels en de economie 
voor te bereiden, moet in een hoger niveau 
van initiële voorfinanciering of, in 
voorkomend geval, jaarlijkse 
voorfinanciering, worden voorzien met het 
oog op de snelle uitvoering van de met de 
extra middelen ondersteunde maatregelen. 
Dit voorfinancieringspercentage biedt 
bescherming tegen de economische en 
sociale gevolgen, aangezien de 
begunstigden van de fondsen behoefte 
hebben aan een krachtige impuls om hun 
financiële liquiditeit te waarborgen. De uit 
te keren initiële voorfinanciering moet 
zodanig zijn dat de lidstaten over de 
middelen beschikken om – zo nodig – 
voorschotten aan de begunstigden te 
verstrekken en de begunstigden snel na de 
indiening van de betalingsaanvragen te 
vergoeden, aangezien hoe meer middelen 
onmiddellijk beschikbaar zijn, hoe meer 
mogelijkheden er zijn om te reageren.

Or. en

Amendement 105
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten over voldoende financiële 
middelen beschikken om snel 
crisisherstelmaatregelen in de context van 
de COVID-19-pandemie uit te voeren en 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel 
van de economie voor te bereiden, moet in 
een hoger niveau van initiële 

(11) Om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten over voldoende financiële 
middelen beschikken om snel 
crisisherstelmaatregelen in de context van 
de COVID-19-pandemie en de sociale 
gevolgen daarvan uit te voeren en een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie voor te bereiden, met 
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voorfinanciering worden voorzien met het 
oog op de snelle uitvoering van de met de 
extra middelen ondersteunde maatregelen. 
De uit te keren initiële voorfinanciering 
moet zodanig zijn dat de lidstaten over de 
middelen beschikken om – zo nodig – 
voorschotten aan de begunstigden te 
verstrekken en de begunstigden snel na de 
indiening van de betalingsaanvragen te 
vergoeden.

eerbiediging van het beginsel “geen 
schade berokkenen”, moet in een hoger 
niveau van initiële voorfinanciering 
worden voorzien met het oog op de snelle 
uitvoering van de met de extra middelen 
ondersteunde maatregelen. De uit te keren 
initiële voorfinanciering moet zodanig zijn 
dat de lidstaten over de middelen 
beschikken om – zo nodig – voorschotten 
aan de begunstigden te verstrekken en de 
begunstigden snel na de indiening van de 
betalingsaanvragen te vergoeden.

Or. en

Amendement 106
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten over voldoende financiële 
middelen beschikken om snel 
crisisherstelmaatregelen in de context van 
de COVID-19-pandemie uit te voeren en 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel 
van de economie voor te bereiden, moet in 
een hoger niveau van initiële 
voorfinanciering worden voorzien met het 
oog op de snelle uitvoering van de met de 
extra middelen ondersteunde maatregelen. 
De uit te keren initiële voorfinanciering 
moet zodanig zijn dat de lidstaten over de 
middelen beschikken om – zo nodig – 
voorschotten aan de begunstigden te 
verstrekken en de begunstigden snel na de 
indiening van de betalingsaanvragen te 
vergoeden.

(11) Om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten over voldoende financiële 
middelen beschikken om snel 
crisisherstelmaatregelen in de context van 
de COVID-19-pandemie uit te voeren en 
een rechtvaardig en groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie voor 
te bereiden, moet in een hoger niveau van 
initiële voorfinanciering worden voorzien 
met het oog op de snelle uitvoering van de 
met de extra middelen ondersteunde 
maatregelen. De uit te keren initiële 
voorfinanciering moet zodanig zijn dat de 
lidstaten over de middelen beschikken om 
– zo nodig – voorschotten aan de 
begunstigden te verstrekken en de 
begunstigden snel na de indiening van de 
betalingsaanvragen te vergoeden.

Or. en

Amendement 107
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Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
begunstigden snel een begin kunnen 
maken met hun investeringen moeten de 
lidstaten, in voorkomend geval, voorzien 
in hoge niveaus van initiële 
voorfinanciering.

Or. en

Amendement 108
Monika Vana, Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De lidstaten moeten over de nodige 
flexibiliteit beschikken om de extra 
middelen toe te wijzen aan nieuwe 
specifieke operationele programma’s of 
nieuwe prioriteitsassen in het kader van 
bestaande programma’s. Met het oog op 
een snelle uitvoering mogen alleen reeds 
aangewezen autoriteiten van bestaande 
door het EFRO, het ESF of het 
Cohesiefonds ondersteunde operationele 
programma’s worden aangewezen voor 
nieuwe specifieke operationele 
programma’s. Een ex-ante-evaluatie door 
de lidstaten hoeft niet te worden vereist en 
de elementen die nodig zijn om het 
operationele programma ter goedkeuring 
door de Commissie in te dienen, moeten 
worden beperkt.

(12) De lidstaten moeten over de nodige 
flexibiliteit beschikken om de extra 
middelen toe te wijzen aan nieuwe 
specifieke operationele programma’s of 
nieuwe prioriteitsassen in het kader van 
bestaande programma’s. Deze middelen 
moeten voornamelijk worden toegekend 
aan regionale programma’s, voor zover 
dergelijke programma’s zijn vastgesteld, 
overeenkomstig de doelstelling om de in 
overweging 5 genoemde zwaarst getroffen 
regio’s te helpen. Met het oog op een 
snelle uitvoering mogen alleen reeds 
aangewezen autoriteiten van bestaande 
door het EFRO, het ESF of het 
Cohesiefonds ondersteunde operationele 
programma’s worden aangewezen voor 
nieuwe specifieke operationele 
programma’s. Een ex-ante-evaluatie door 
de lidstaten hoeft niet te worden vereist en 
de elementen die nodig zijn om het 
operationele programma ter goedkeuring 
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door de Commissie in te dienen, moeten 
worden beperkt. REACT-EU mag echter 
geen acties ondersteunen die segregatie of 
sociale uitsluiting in de hand werken of 
ertoe leiden dat het inkomen onder de 
armoededrempel van de lidstaten zakt. 
Genderaspecten moeten tot uiting komen 
in alle programma’s die worden 
uitgevoerd, tijdens de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie. 
Bovendien moet REACT-EU voldoen aan 
artikel 21 van het Handvest, waarin is 
bepaald dat iedere vorm van discriminatie 
op grond van geslacht, ras, kleur, etnische 
of sociale afkomst, genetische kenmerken, 
taal, godsdienst of overtuigingen, politieke 
of andere denkbeelden, het behoren tot 
een nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, een handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid, verboden is.

Or. en

Amendement 109
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de druk op de 
overheidsbegrotingen te verlichten met 
betrekking tot het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie, 
moeten de lidstaten de uitzonderlijke 
mogelijkheid krijgen een 
medefinancieringspercentage tot 100 % te 
vragen voor de afzonderlijke 
prioriteitsassen van operationele 
programma’s die steun uit de extra 
middelen verstrekken.

(13) Om de druk op de 
overheidsbegrotingen te verlichten met 
betrekking tot het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie, 
moeten de lidstaten de uitzonderlijke 
mogelijkheid krijgen een 
medefinancieringspercentage tot 100 % te 
vragen voor de afzonderlijke 
prioriteitsassen van operationele 
programma’s die steun uit de extra 
middelen verstrekken. Een 
voorfinanciering van 100 % uit de 
structuurfondsen moet worden 
gewaarborgd voor de ultraperifere regio’s, 
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in het kader van REACT-EU, om hun 
economisch herstel te bevorderen, gezien 
de budgettaire beperkingen als gevolg van 
de crisis.

Or. en

Amendement 110
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de druk op de 
overheidsbegrotingen te verlichten met 
betrekking tot het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie, 
moeten de lidstaten de uitzonderlijke 
mogelijkheid krijgen een 
medefinancieringspercentage tot 100 % te 
vragen voor de afzonderlijke 
prioriteitsassen van operationele 
programma’s die steun uit de extra 
middelen verstrekken.

(13) Om de druk op de 
overheidsbegrotingen te verlichten met 
betrekking tot het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie, met 
eerbiediging van het beginsel “geen 
schade berokkenen”, moeten de lidstaten 
de uitzonderlijke mogelijkheid krijgen een 
medefinancieringspercentage tot 100 % te 
vragen voor de afzonderlijke 
prioriteitsassen van operationele 
programma’s die steun uit de extra 
middelen verstrekken.

Or. en

Amendement 111
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de druk op de 
overheidsbegrotingen te verlichten met 
betrekking tot het crisisherstel in de 

(13) Om de druk op de 
overheidsbegrotingen te verlichten met 
betrekking tot het crisisherstel in de 
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context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie, 
moeten de lidstaten de uitzonderlijke 
mogelijkheid krijgen een 
medefinancieringspercentage tot 100 % te 
vragen voor de afzonderlijke 
prioriteitsassen van operationele 
programma’s die steun uit de extra 
middelen verstrekken.

context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van 
gezondheidsstelsels en de economie, 
moeten de lidstaten de uitzonderlijke 
mogelijkheid krijgen een 
medefinancieringspercentage tot 100 % te 
vragen voor de afzonderlijke 
prioriteitsassen van operationele 
programma’s die steun uit de extra 
middelen verstrekken.

Or. en

Amendement 112
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In de lidstaten zijn door het 
weer en extreme klimaatomstandigheden 
veroorzaakte rampen goed voor ongeveer 
83 % van de monetaire verliezen in de 
periode 1980-2017. De afgelopen jaren 
beliepen verliezen als gevolg van weer en 
klimaat 426 miljard EUR (uitgedrukt in 
waarden voor 2017). De 
programmeringsperiode 2014-2020 omvat 
een specifieke doelstelling voor 
aanpassingen aan de klimaatverandering 
en risicopreventie en -beheer. Deze extra 
middelen uit REACT-EU mogen derhalve 
ook worden gebruikt, met het oog op een 
groener en duurzamer herstel, om 
infrastructuur aan te leggen en 
strategieën en beste praktijken uit te 
werken ter preventie van 
hydrogeologische en andere rampen.

Or. en

Motivering

De in dit amendement genoemde gegevens zijn ontleend aan het verslag van het Europees 
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Milieuagentschap van 2019: “Economic losses from climate-related extremes in Europe” 
(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-
3/assessment-2).

Amendement 113
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de 
gezondheidsstelsels en de economie snel in 
het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024, 
of uiterlijk 31 december 2026, indien er 
extra middelen beschikbaar worden 
gesteld voor budgettaire vastlegging in 
2023 en 2024, ten minste één evaluatie 
uitvoeren om de doeltreffendheid, de 
efficiëntie en het effect van de extra 
middelen te beoordelen, evenals de wijze 
waarop ze hebben bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de nieuwe specifieke thematische 
doelstelling. Om de beschikbaarheid van 
vergelijkbare informatie op het niveau van 
de Unie te vergemakkelijken, worden de 
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verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

lidstaten aangemoedigd gebruik te maken 
van de door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

Or. en

Amendement 114
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
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desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

desalniettemin uiterlijk 31 december 2024, 
of uiterlijk 31 december 2026, indien er 
extra middelen beschikbaar worden 
gesteld voor budgettaire vastlegging in 
2023 en 2024, ten minste één evaluatie 
uitvoeren om de doeltreffendheid, de 
efficiëntie en het effect van de extra 
middelen te beoordelen, evenals de wijze 
waarop ze hebben bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de nieuwe specifieke thematische 
doelstelling. Om de beschikbaarheid van 
vergelijkbare informatie op het niveau van 
de Unie te vergemakkelijken, worden de 
lidstaten aangemoedigd gebruik te maken 
van de door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

Or. en

Amendement 115
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
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in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024, 
of uiterlijk 31 december 2026, indien er 
extra middelen beschikbaar worden 
gesteld voor budgettaire vastlegging in 
2023 en 2024, ten minste één evaluatie 
uitvoeren om de doeltreffendheid, de 
efficiëntie en het effect van de extra 
middelen te beoordelen, evenals de wijze 
waarop ze hebben bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de nieuwe specifieke thematische 
doelstelling. Om de beschikbaarheid van 
vergelijkbare informatie op het niveau van 
de Unie te vergemakkelijken, worden de 
lidstaten van harte aangemoedigd gebruik 
te maken van de door de Commissie ter 
beschikking gestelde programmaspecifieke 
indicatoren. Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

Or. en
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Amendement 116
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024, 
of uiterlijk december 2025, indien er extra 
middelen beschikbaar worden gesteld 
voor budgettaire vastleggingen in 2023, 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
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ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

Or. en

Amendement 117
Tom Berendsen

Voorstel voor een verordening
Recital 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake 
de prestatiereserve en de toepassing van 
het prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de vereisten 
inzake de prestatiereserve en de toepassing 
van het prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
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beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

vergemakkelijken, worden de lidstaten 
verplicht gebruik te maken van de door de 
Commissie ter beschikking gestelde 
programmaspecifieke indicatoren. Bij het 
uitvoeren van hun verantwoordelijkheden 
met betrekking tot voorlichting, 
communicatie en zichtbaarheid moeten de 
lidstaten en de managementautoriteiten 
bovendien de zichtbaarheid van de door de 
Unie geïntroduceerde uitzonderlijke 
maatregelen en middelen vergroten, met 
name door ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

Or. nl

Motivering

Om de besteding van de extra middelen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de 
doelstellingen van de Unie, is het belangrijk om de plannen te kunnen toetsen aan de 
bestaande ex-antevoorwaarden. Het loslaten van deze verplichting is dan ook niet wenselijk. 
Daarnaast komt het de ex-postevaluatie ten goede wanneer lidstaten gebruik maken van 
dezelfde programmaspecifieke indicatoren.

Amendement 118
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een rechtvaardig en 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie snel in het kader van de 
huidige programmeringsperiode te 
gebruiken, is het gerechtvaardigd de 
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uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

lidstaten bij wijze van uitzondering vrij te 
stellen van de verplichting te voldoen aan 
de ex-antevoorwaarden en de vereisten 
inzake de prestatiereserve en de toepassing 
van het prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

Or. en

Amendement 119
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

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

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
gebruikmaken van de door de Commissie 
ter beschikking gestelde 
programmaspecifieke en gerichte 
indicatoren. Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
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steun van de extra middelen. steun van de extra middelen.

Or. en

Amendement 120
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels 
voor duurzame stedelijke ontwikkeling – 
en inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
sociale gevolgen daarvan alsmede de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, met 
eerbiediging van het beginsel “geen 
schade berokkenen”, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie en inzake de voorbereiding 
van een communicatiestrategie voor de 
extra middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie, de 
inclusiviteit en het effect van de extra 
middelen te beoordelen, evenals de wijze 
waarop ze hebben bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de nieuwe specifieke thematische 
doelstelling. Om de beschikbaarheid van 
vergelijkbare informatie op het niveau van 
de Unie te vergemakkelijken, worden de 
lidstaten van harte aangemoedigd gebruik 
te maken van de door de Commissie ter 
beschikking gestelde programmaspecifieke 
indicatoren. Bij het uitvoeren van hun 
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verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

Or. en

Amendement 121
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – en 
inzake de voorbereiding van een 
communicatiestrategie voor de extra 
middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2024 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 

(14) Om de lidstaten in staat te stellen de 
extra middelen voor de economische en 
sociale crisis en het herstel in de context 
van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie snel 
in het kader van de huidige 
programmeringsperiode te gebruiken, is het 
gerechtvaardigd de lidstaten bij wijze van 
uitzondering vrij te stellen van de 
verplichting te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden en de vereisten inzake de 
prestatiereserve en de toepassing van het 
prestatiekader, inzake thematische 
concentratie – ook met betrekking tot de 
voor het EFRO vastgestelde drempels voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling – voor 
de extra middelen. De lidstaten moeten 
desalniettemin uiterlijk 31 december 2022 
ten minste één evaluatie uitvoeren om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de extra middelen te beoordelen, 
evenals de wijze waarop ze hebben 
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evenals de wijze waarop ze hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, worden de lidstaten 
aangemoedigd gebruik te maken van de 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke indicatoren. 
Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

bijgedragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de nieuwe specifieke 
thematische doelstelling. Om de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie op het niveau van de Unie te 
vergemakkelijken, maken de lidstaten 
gebruik van de door de Commissie ter 
beschikking gestelde programmaspecifieke 
indicatoren. Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid moeten de lidstaten en de 
managementautoriteiten bovendien de 
zichtbaarheid van de door de Unie 
geïntroduceerde uitzonderlijke maatregelen 
en middelen vergroten, met name door 
ervoor te zorgen dat potentiële 
begunstigden, begunstigden, deelnemers, 
eindontvangers van financiële instrumenten 
en het grote publiek zich bewust zijn van 
het bestaan, het volume en de aanvullende 
steun van de extra middelen.

Or. en

Amendement 122
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om de financiering toe te 
spitsen op de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie in de lopende 
programmeringsperiode moet 40 % van de 
extra middelen bijdragen aan de algehele 
doelstelling om klimaatmaatregelen te 
integreren in het meerjarig financieel 
kader.

Or. en
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Amendement 123
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 124
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om deze extra middelen gericht ter 
beschikking te kunnen stellen van de 

(15) Om deze extra middelen gericht ter 
beschikking te kunnen stellen van de 



PE654.026v01-00 92/174 AM\1210606NL.docx

NL

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

geografische gebieden waar ze het meest 
nodig zijn, hoeven de aan het EFRO en het 
ESF toegewezen extra middelen – bij wijze 
van uitzondering en onverminderd de 
algemene regels voor de toewijzing van 
middelen uit de structuurfondsen – niet per 
regiocategorie te worden uitgesplitst. De 
lidstaten moeten ook lokale en regionale 
autoriteiten en relevante instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, bij de problematiek 
betrekken overeenkomstig de 
partnerschapsbeginselen.

Or. fr

Amendement 125
Vera Tax

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om deze extra middelen gericht ter 
beschikking te kunnen stellen van de 
geografische gebieden waar ze het meest 
nodig zijn, hoeven de aan het EFRO en het 
ESF toegewezen extra middelen – bij wijze 
van uitzondering en onverminderd de 
algemene regels voor de toewijzing van 
middelen uit de structuurfondsen – niet per 
regiocategorie te worden uitgesplitst. Van 
de lidstaten wordt echter verwacht dat ze 
met de verschillende regionale behoeften 
en ontwikkelingsniveaus rekening houden 
om ervoor te zorgen dat minder 
ontwikkelde regio’s bijzondere aandacht 

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

blijven krijgen overeenkomstig de in 
artikel 173 VWEU vastgestelde 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie. De lidstaten moeten 
ook lokale en regionale autoriteiten en 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, bij de 
problematiek betrekken overeenkomstig de 
partnerschapsbeginselen. De lidstaten 
moeten ook lokale en regionale 
autoriteiten en relevante instanties die de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, met 
inbegrip van niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die 
verantwoordelijk zijn voor het bevorderen 
van sociale inclusie, gendergelijkheid en 
niet-discriminatie, bij de problematiek 
betrekken overeenkomstig de 
partnerschapsbeginselen.

Or. en

Amendement 126
Monika Vana, Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om deze extra middelen gericht ter 
beschikking te kunnen stellen van de 
geografische gebieden waar ze het meest 
nodig zijn, hoeven de aan het EFRO en het 
ESF toegewezen extra middelen – bij wijze 
van uitzondering en onverminderd de 
algemene regels voor de toewijzing van 
middelen uit de structuurfondsen – niet per 
regiocategorie te worden uitgesplitst. Van 
de lidstaten wordt echter verwacht dat ze 
met de verschillende regionale behoeften 
en ontwikkelingsniveaus rekening houden 
om ervoor te zorgen dat minder 
ontwikkelde regio’s bijzondere aandacht 
blijven krijgen overeenkomstig de in 

(15) Om deze extra middelen gericht ter 
beschikking te kunnen stellen van de 
geografische gebieden waar ze het meest 
nodig zijn, hoeven de aan het EFRO en het 
ESF toegewezen extra middelen – bij wijze 
van uitzondering en onverminderd de 
algemene regels voor de toewijzing van 
middelen uit de structuurfondsen – niet per 
regiocategorie te worden uitgesplitst. Van 
de lidstaten wordt echter verwacht dat ze 
met de verschillende regionale behoeften 
en ontwikkelingsniveaus rekening houden 
om ervoor te zorgen dat minder 
ontwikkelde regio’s en de zwaarst door 
COVID-19 getroffen regio’s en lokale 
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artikel 173 VWEU vastgestelde 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie. De lidstaten moeten 
ook lokale en regionale autoriteiten en 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, bij de 
problematiek betrekken overeenkomstig de 
partnerschapsbeginselen.

gemeenschappen bijzondere aandacht 
blijven krijgen overeenkomstig de in 
artikel 173 VWEU vastgestelde 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie. De lidstaten moeten 
ook lokale en regionale autoriteiten en 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, en met 
name instanties die verantwoordelijk zijn 
voor het bevorderen van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en niet-discriminatie, 
alsook de sociale partners bij de 
problematiek betrekken, met volledige 
eerbiediging van de 
partnerschapsbeginselen.

Or. en

Amendement 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De lidstaten moeten rekening 
houden met de verschillende regionale 
behoeften en ontwikkelingsniveaus en 
bijzondere aandacht schenken aan minder 
ontwikkelde regio’s overeenkomstig de in 
artikel 173 VWEU vastgestelde 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie om te voorkomen dat 
de bestaande verschillen tussen diverse 
delen van de Unie verder worden 
vergroot. De lidstaten moeten ook lokale 
en regionale autoriteiten en relevante 
instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, bij de 
problematiek betrekken overeenkomstig de 
partnerschapsbeginselen.
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problematiek betrekken overeenkomstig de 
partnerschapsbeginselen.

Or. es

Amendement 128
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Om deze extra middelen gericht ter 
beschikking te kunnen stellen van de 
geografische gebieden waar ze het meest 
nodig zijn, hoeven de aan het EFRO en het 
ESF toegewezen extra middelen – bij wijze 
van uitzondering en onverminderd de 
algemene regels voor de toewijzing van 
middelen uit de structuurfondsen – niet per 
regiocategorie te worden uitgesplitst. Van 
de lidstaten wordt echter verwacht dat ze 
met de specifieke regionale behoeften als 
gevolg van de verschillen in de gevolgen 
van de COVID-19-pandemie voor lokale 
gemeenschappen en economieën, alsook 
de ontwikkelingsniveaus rekening houden 
om ervoor te zorgen dat minder 
ontwikkelde regio’s bijzondere aandacht 
blijven krijgen overeenkomstig de in 
artikel 173 VWEU vastgestelde 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie. De lidstaten moeten 
ook lokale en regionale autoriteiten en 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, bij de 
problematiek betrekken overeenkomstig de 
partnerschapsbeginselen.

Or. en

Amendement 129
Isabel Benjumea Benjumea
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Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 130
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om deze extra middelen gericht ter 
beschikking te kunnen stellen van de 
geografische gebieden waar ze het meest 
nodig zijn, hoeven de aan het EFRO en het 
ESF toegewezen extra middelen – bij wijze 
van uitzondering en onverminderd de 
algemene regels voor de toewijzing van 
middelen uit de structuurfondsen – niet per 

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

name in de meest achtergestelde regio’s – 
niet per regiocategorie te worden 
uitgesplitst. Van de lidstaten wordt echter 
verwacht dat ze met de verschillende 
regionale behoeften en 
ontwikkelingsniveaus rekening houden om 
ervoor te zorgen dat minder ontwikkelde 
regio’s bijzondere aandacht blijven krijgen 
overeenkomstig de in artikel 173 VWEU 
vastgestelde doelstellingen van 
economische, sociale en territoriale 
cohesie. De lidstaten moeten ook lokale en 
regionale autoriteiten en relevante 
instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, bij de 
problematiek betrekken overeenkomstig de 
partnerschapsbeginselen.

Or. en

Amendement 131
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, met name 
de tertiaire sector, bij de problematiek 
betrekken overeenkomstig de 
partnerschapsbeginselen.

Or. en

Amendement 132
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 133
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
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Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 134
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Katalin Cseh, 
Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) REACT-EU 
vertegenwoordigt een aanzienlijk bedrag 
aan extra middelen die in een kort 
tijdsbestek moeten worden besteed, 
waardoor de druk op de controlesystemen 
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toeneemt. Daarom moeten er 
doeltreffende 
fraudebestrijdingsmaatregelen worden 
vastgesteld en toegepast door middel van 
bestaande bureaus voor fraudebestrijding 
op het niveau van de lidstaten en de EU, 
zoals het EOM, de ERK en OLAF.

Or. en

Amendement 135
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de overdrachten die krachtens 
de bij deze verordening geïntroduceerde 
veranderingen toegestaan zijn, te 
vergemakkelijken, hoeft de in artikel 30, 
lid 1, onder f), van het Financieel 
Reglement vastgestelde voorwaarde met 
betrekking tot het gebruik van kredieten 
voor hetzelfde doel niet voor die 
overdrachten te gelden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

Amendement 136
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De beschikbare middelen 
moeten kunnen worden gebruikt voor 
uitgaven die worden gedaan in verband 
met de COVID-19-crisis met ingang van 
1 februari 2020, om te waarborgen dat 
alle kosten in verband met COVID-19 



AM\1210606NL.docx 101/174 PE654.026v01-00

NL

door dit instrument worden gedekt.

Or. en

Amendement 137
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening – namelijk reageren op 
de gevolgen van de volksgezondheidscrisis 
door het invoeren van 
flexibiliteitsmaatregelen op het gebied van 
het verlenen van steun uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen – niet 
voldoende door de lidstaten alleen kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve 
vanwege de omvang en de gevolgen van 
het voorgestelde optreden beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
nemen overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in datzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om die doelstellingen te verwezenlijken.

Schrappen

Or. fr

Amendement 138
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In het licht van de COVID-19- Schrappen
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pandemie en de urgentie om de daaruit 
voortvloeiende volksgezondheidscrisis te 
bestrijden, wordt het nodig geacht een 
uitzondering te maken op de periode van 
acht weken bedoeld in artikel 4 van 
Protocol nr. 1 betreffende de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie, dat gehecht is aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie.

Or. en

Amendement 139
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In het licht van de COVID-19-
pandemie en de urgentie om de daaruit 
voortvloeiende volksgezondheidscrisis te 
bestrijden, wordt het nodig geacht een 
uitzondering te maken op de periode van 
acht weken bedoeld in artikel 4 van 
Protocol nr. 1 betreffende de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie, dat gehecht is aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie.

Schrappen

Or. en

Amendement 140
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
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Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In het licht van de COVID-19-
pandemie en de urgentie om de daaruit 
voortvloeiende volksgezondheidscrisis te 
bestrijden, wordt het nodig geacht een 
uitzondering te maken op de periode van 
acht weken bedoeld in artikel 4 van 
Protocol nr. 1 betreffende de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie, dat gehecht is aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie.

Schrappen

Or. en

Amendement 141
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 65 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

-1 Artikel 65, lid 2, wordt vervangen 
door:

2. Uitgaven komen voor een bijdrage uit de 
ESI-fondsen in aanmerking als zij zijn 
gedaan door een begunstigde en betaald 
tussen de datum van indiening van het 
programma bij de Commissie of, als dat 
eerder is, 1 januari 2014, en 31 december 
2023. Uitgaven komen bovendien alleen 
voor een bijdrage uit het ELFPO in 
aanmerking als de desbetreffende steun 
tussen 1 januari 2014 en 31 december 2023 
werkelijk betaald is door het betaalorgaan.

“2. Uitgaven komen voor een bijdrage uit 
de ESI-fondsen in aanmerking als zij zijn 
gedaan door een begunstigde en betaald 
tussen de datum van indiening van het 
programma bij de Commissie of, als dat 
eerder is, 1 januari 2014, en 31 december 
2024. Uitgaven komen bovendien alleen 
voor een bijdrage uit het Elfpo in 
aanmerking als de desbetreffende steun 
tussen 1 januari 2014 en 31 december 2023 
werkelijk betaald is door het 
betaalorgaan.”.
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Or. en

Motivering

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot aanzienlijke vertragingen bij de uitvoering van uit 
cohesiefondsen gefinancierde projecten. Aangezien de WHO blijft waarschuwen voor nieuwe 
uitbraken van de ziekte, moeten de financiële middelen die in het kader van REACT-EU zijn 
toegewezen voor de periode 2020-2022 langer beschikbaar blijven dan de Commissie 
voorstelt, gedurende ten minste één jaar, tot eind 2024.

Amendement 142
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 65 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

-1 bis Artikel 65, lid 4, wordt vervangen 
door:

4. In het geval van kosten die op grond van 
artikel 67, lid 1, eerste alinea, onder b) en 
c), worden terugbetaald, moeten de acties 
die de basis voor de vergoeding vormen 
tussen 1 januari 2014 en 31 december 2023 
zijn uitgevoerd.

“4. In het geval van kosten die op grond 
van artikel 67, lid 1, eerste alinea, onder b) 
en c), worden terugbetaald, moeten de 
acties die de basis voor de vergoeding 
vormen tussen 1 januari 2014 en 31 
december 2024 zijn uitgevoerd.”.

Or. en

Motivering

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot aanzienlijke vertragingen bij de uitvoering van uit 
cohesiefondsen gefinancierde projecten. Aangezien de WHO blijft waarschuwen voor nieuwe 
uitbraken van de ziekte, moeten de financiële middelen die in het kader van REACT-EU zijn 
toegewezen voor de periode 2020-2022 langer beschikbaar blijven dan de Commissie 
voorstelt, gedurende ten minste één jaar, tot eind 2024.

Amendement 143
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1303/2013
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Artikel 91 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Naast de in lid 1 bedoelde globale 
toewijzing worden extra middelen ten 
bedrage van 5 000 000 000 EUR in 
lopende prijzen voor economische, sociale 
en territoriale samenhang voor vastlegging 
in de begroting voor 2020 beschikbaar 
gesteld en aan het EFRO en het ESF 
toegewezen.

1 bis. Naast de in lid 1 bedoelde globale 
toewijzing worden extra middelen ten 
bedrage van 5 000 000 000 EUR in 
lopende prijzen voor economische, sociale 
en territoriale samenhang voor vastlegging 
in de begroting voor 2020 beschikbaar 
gesteld en aan het EFRO, het Elfpo, het 
ESF en het EFMZV toegewezen.

Or. en

Amendement 144
Christian Doleschal

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze extra middelen voor 2021 en 2022 
vormen externe bestemmingsontvangsten 
overeenkomstig artikel 21, lid 5, van het 
Financieel Reglement.

Deze extra middelen voor 2021 en 2022 
vormen externe bestemmingsontvangsten 
overeenkomstig artikel 21, lid 5, van het 
Financieel Reglement. Van de 
bovenstaande 53 272 800 000 EUR wordt 
een bedrag 1 000 000 000 EUR 
toegewezen als speciale begrotingspost 
voor de bevordering van Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking. Het politieke bestuur van 
een Europese groepering voor territoriale 
samenwerking kan de Commissie 
verzoeken rechtstreeks fondsen over te 
dragen van de speciale begrotingspost 
naar de Europese groepering voor 
territoriale samenwerking. Zodra een 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking haar programma voor het 
beoogde gebruik van de fondsen aan de 
Commissie heeft voorgesteld, ontvangt de 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking de aangevraagde fondsen 
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voor onafhankelijk begrotingsbeheer.

Or. en

Amendement 145
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitzonderlijke extra middelen en 
uitvoeringsregelingen voor de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering van 
het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie (REACT-EU)

Uitzonderlijke extra middelen en 
uitvoeringsregelingen voor de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
en de doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” om bijstand te verlenen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie 
(REACT-EU)

Or. en

Amendement 146
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitzonderlijke extra middelen en 
uitvoeringsregelingen voor de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering van 
het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 

Uitzonderlijke extra middelen en 
uitvoeringsregelingen voor de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering van 
het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en de sociale 
gevolgen daarvan alsook ter voorbereiding 
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herstel van de economie (REACT-EU) van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie (REACT-EU)

Or. en

Amendement 147
Martina Michels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitzonderlijke extra middelen en 
uitvoeringsregelingen voor de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering van 
het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie (REACT-EU)

Uitzonderlijke extra middelen en 
uitvoeringsregelingen voor de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering van 
het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een rechtvaardig en groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie 
(REACT-EU)

(Dit amendement geldt voor de hele tekst)

Or. en

Amendement 148
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 91, lid 1 bis, en 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen (“de 
extra middelen”) worden beschikbaar 
gesteld in het kader van de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering 
van het crisisherstel in de context van de 

1. Ten minste 95 % van de in 
artikel 91, lid 1 bis, en artikel 92 bis 
bedoelde extra middelen (“de extra 
middelen”) wordt beschikbaar gesteld in 
het kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid”, en ten minste 
5 % van deze middelen wordt beschikbaar 
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COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie (REACT-EU). De 
extra middelen worden gebruikt voor de 
uitvoering van technische bijstand uit 
hoofde van lid 6 van dit artikel en de 
concrete acties ter uitvoering van de 
thematische doelstelling in lid 10 van dit 
artikel.

gesteld in het kader van de doelstelling 
“Europese territoriale samenwerking”. In 
beide gevallen moeten de extra middelen 
worden gebruikt voor het verlenen van 
bijstand ter bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en ter voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie (REACT-EU). De extra 
middelen worden gebruikt voor de 
uitvoering van technische bijstand uit 
hoofde van lid 6 van dit artikel en de 
concrete acties ter uitvoering van de 
thematische doelstelling in lid 10 van dit 
artikel.

Or. en

Amendement 149
Nora Mebarek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 91, lid 1 bis, en 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen (“de 
extra middelen”) worden beschikbaar 
gesteld in het kader van de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering van 
het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie (REACT-EU). De 
extra middelen worden gebruikt voor de 
uitvoering van technische bijstand uit 
hoofde van lid 6 van dit artikel en de 
concrete acties ter uitvoering van de 
thematische doelstelling in lid 10 van dit 
artikel.

1. De in artikel 91, lid 1 bis, en 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen (“de 
extra middelen”) worden beschikbaar 
gesteld in de lidstaten die deelnemen aan 
de nauwere samenwerking in het kader 
van het Europees Openbaar Ministerie, in 
het kader van de doelstelling “investeren in 
groei en werkgelegenheid” om bijstand te 
verlenen ter bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en ter voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie (REACT-EU). De extra 
middelen worden gebruikt voor de 
uitvoering van technische bijstand uit 
hoofde van lid 6 van dit artikel en de 
concrete acties ter uitvoering van de 
thematische doelstelling in lid 10 van dit 
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artikel.

Or. en

Amendement 150
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 91, lid 1 bis, en 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen (“de 
extra middelen”) worden beschikbaar 
gesteld in het kader van de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering van 
het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie (REACT-EU). De 
extra middelen worden gebruikt voor de 
uitvoering van technische bijstand uit 
hoofde van lid 6 van dit artikel en de 
concrete acties ter uitvoering van de 
thematische doelstelling in lid 10 van dit 
artikel.

1. De in artikel 91, lid 1 bis, en 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen (“de 
extra middelen”) worden beschikbaar 
gesteld in het kader van de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering van 
het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie (REACT-EU), 
met eerbiediging van het beginsel “geen 
schade berokkenen”. De extra middelen 
worden gebruikt voor de uitvoering van 
technische bijstand uit hoofde van lid 6 van 
dit artikel en de concrete acties ter 
uitvoering van de thematische doelstelling 
in lid 10 van dit artikel.

Or. en

Amendement 151
Martina Michels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. De in artikel 91, lid 1 bis, en 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen (“de 
extra middelen”) worden beschikbaar 
gesteld in het kader van de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering van 
het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie (REACT-EU). De 
extra middelen worden gebruikt voor de 
uitvoering van technische bijstand uit 
hoofde van lid 6 van dit artikel en de 
concrete acties ter uitvoering van de 
thematische doelstelling in lid 10 van dit 
artikel.

1. De in artikel 91, lid 1 bis, en 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen (“de 
extra middelen”) worden beschikbaar 
gesteld in het kader van de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
om bijstand te verlenen ter bevordering van 
het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en ter voorbereiding 
van een rechtvaardig en groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie 
(REACT-EU). De extra middelen worden 
gebruikt voor de uitvoering van technische 
bijstand uit hoofde van lid 6 van dit artikel 
en de concrete acties ter uitvoering van de 
thematische doelstelling in lid 10 van dit 
artikel.

Or. en

Amendement 152
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De extra middelen voor 2021 en 2022 
worden beschikbaar gesteld uit de in 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen. De 
in artikel 92 bis bedoelde extra middelen 
ondersteunen ook administratieve uitgaven 
tot maximum 18 000 000 EUR in lopende 
prijzen.

De in artikel 92 bis bedoelde extra 
middelen worden in het kader van de 
doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid” beschikbaar gesteld 
voor 2021 en 2022, en kunnen, op basis 
van een met redenen omkleed verzoek van 
een lidstaat, tevens beschikbaar worden 
gesteld voor budgettaire vastleggingen in 
2023 en 2024. De in artikel 92 bis 
bedoelde extra middelen worden in het 
kader van de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking” beschikbaar 
gesteld voor 2021, 2022, 2023 en 2024. De 
in artikel 92 bis bedoelde extra middelen 
ondersteunen ook administratieve uitgaven 
tot maximum 18 000 000 EUR in lopende 
prijzen.
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Or. en

Motivering

De selectie en toekenning van bijstand voor Interreg-projecten heeft meer voeten in de aarde 
dan bij nationale of regionale projecten en de doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid”.

Amendement 153
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De extra middelen voor 2021 en 2022 
worden beschikbaar gesteld uit de in 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen. De 
in artikel 92 bis bedoelde extra middelen 
ondersteunen ook administratieve uitgaven 
tot maximum 18 000 000 EUR in lopende 
prijzen.

De extra middelen voor 2021 en 2022 
worden beschikbaar gesteld uit de in 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen. In 
afwijking van de eerste alinea 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. De in artikel 92 bis bedoelde extra 
middelen ondersteunen ook administratieve 
uitgaven tot maximum 18 000 000 EUR in 
lopende prijzen.

Or. en

Amendement 154
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De extra middelen voor 2021 en 2022 
worden beschikbaar gesteld uit de in 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen. De 

De extra middelen voor 2021 en 2022 
worden beschikbaar gesteld uit de in 
artikel 92 bis bedoelde extra middelen. In 
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in artikel 92 bis bedoelde extra middelen 
ondersteunen ook administratieve uitgaven 
tot maximum 18 000 000 EUR in lopende 
prijzen.

afwijking van de eerste alinea van dit lid 
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. De in artikel 92 bis bedoelde extra 
middelen ondersteunen ook administratieve 
uitgaven tot maximum 18 000 000 EUR in 
lopende prijzen.

Or. en

Amendement 155
Pascal Arimont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
vast met de uitsplitsing van de extra 
middelen als kredieten uit de 
structuurfondsen voor 2020 en 2021 voor 
elke lidstaat overeenkomstig de in 
bijlage VII bis vastgestelde criteria en 
methode. Dat besluit wordt in 2021 herzien 
om de uitsplitsing van de extra middelen 
voor 2022 vast te stellen op basis van de 
tegen 19 oktober 2021 beschikbare 
gegevens.

4. Met betrekking tot de doelstelling 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
wordt de Commissie gemachtigd een 
gedelegeerde handeling vast te stellen 
overeenkomstig artikel 149 of van deze 
verordening, met de uitsplitsing van de 
extra middelen als kredieten uit de 
structuurfondsen voor 2020 en 2021 voor 
elke lidstaat overeenkomstig de in 
bijlage VII bis vastgestelde criteria en 
methode, en houdt in voorkomend geval 
ook rekening met de tijdelijke regelingen 
voor het behouden van werk in de 
lidstaten die werden ingevoerd of nog van 
kracht zijn in de referentieperiode.
Deze gedelegeerde handeling wordt in 
2021 herzien om de uitsplitsing van de 
extra middelen voor 2022 vast te stellen op 
basis van de tegen 19 oktober 2021 
beschikbare gegevens. In voorkomend 
geval wordt de gedelegeerde handeling 
ook herzien in 2022 met betrekking tot de 
budgettaire vastleggingen voor 2023 en 
2024, op basis van de meest recente 
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beschikbare statistische gegevens.
Met betrekking tot de doelstelling 
“Europese territoriale samenwerking” 
stelt de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling een besluit vast met 
de uitsplitsing van de extra middelen als 
kredieten uit de structuurfondsen voor 
2020 tot en met 2024 voor elke lidstaat 
overeenkomstig de in bijlage XXII, 
punt 8, van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] vastgestelde criteria en 
methode.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de in bijlage VII bis vastgestelde criteria en methode is het van groot 
belang rekening te houden met de tijdelijke regelingen voor het behouden van werk die de 
lidstaten in antwoord op de COVID-19-pandemie hebben vastgesteld om een onderschatting 
van het werkelijke, onderliggende werkloosheidspercentage te voorkomen, aangezien de 
werkloosheid naar alle waarschijnlijkheid zal toenemen zodra deze regelingen aflopen.

Amendement 156
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
vast met de uitsplitsing van de extra 
middelen als kredieten uit de 
structuurfondsen voor 2020 en 2021 voor 
elke lidstaat overeenkomstig de in 
bijlage VII bis vastgestelde criteria en 
methode. Dat besluit wordt in 2021 herzien 
om de uitsplitsing van de extra middelen 
voor 2022 vast te stellen op basis van de 
tegen 19 oktober 2021 beschikbare 
gegevens.

4. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
vast met de uitsplitsing van de extra 
middelen als kredieten uit de 
structuurfondsen voor 2020 en 2021 voor 
elke lidstaat overeenkomstig de in 
bijlage VII bis vastgestelde criteria en 
methode. Dat besluit wordt in 2021 herzien 
om de uitsplitsing van de extra middelen 
voor 2022 vast te stellen op basis van de 
tegen 19 oktober 2021 beschikbare 
gegevens. In voorkomend geval wordt de 
gedelegeerde handeling ook herzien in 
2022 met betrekking tot de budgettaire 
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vastleggingen voor 2023 en 2024, op basis 
van de meest recente beschikbare 
statistische gegevens. Bij de herziening in 
2021, en eventueel in 2022, wordt ervoor 
gezorgd dat de operationele programma’s 
niet nadelig worden beïnvloed.

Or. en

Amendement 157
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
vast met de uitsplitsing van de extra 
middelen als kredieten uit de 
structuurfondsen voor 2020 en 2021 voor 
elke lidstaat overeenkomstig de in 
bijlage VII bis vastgestelde criteria en 
methode. Dat besluit wordt in 2021 herzien 
om de uitsplitsing van de extra middelen 
voor 2022 vast te stellen op basis van de 
tegen 19 oktober 2021 beschikbare 
gegevens.

4. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
vast met de uitsplitsing van de extra 
middelen als kredieten uit de 
structuurfondsen voor 2020 en 2021 voor 
elke lidstaat overeenkomstig de in 
bijlage VII bis vastgestelde criteria en 
methode. Dat besluit wordt in 2021 herzien 
om de uitsplitsing van de extra middelen 
voor 2022 vast te stellen op basis van de 
tegen 19 oktober 2021 beschikbare 
gegevens. In voorkomend geval wordt de 
gedelegeerde handeling ook herzien in 
2022 met betrekking tot de budgettaire 
vastleggingen voor 2023, op basis van de 
recentste beschikbare statistische 
gegevens. Bij de herziening in 2021, en 
eventueel in 2022, wordt ervoor gezorgd 
dat de operationele programma’s niet 
nadelig worden beïnvloed.

Or. en

Amendement 158
Pedro Marques



AM\1210606NL.docx 115/174 PE654.026v01-00

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
vast met de uitsplitsing van de extra 
middelen als kredieten uit de 
structuurfondsen voor 2020 en 2021 voor 
elke lidstaat overeenkomstig de in 
bijlage VII bis vastgestelde criteria en 
methode. Dat besluit wordt in 2021 herzien 
om de uitsplitsing van de extra middelen 
voor 2022 vast te stellen op basis van de 
tegen 19 oktober 2021 beschikbare 
gegevens.

4. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
vast met de uitsplitsing van de extra 
middelen als kredieten uit de 
structuurfondsen voor 2020 voor elke 
lidstaat overeenkomstig de in 
bijlage VII bis vastgestelde criteria en 
methode. Dat besluit wordt eind 2020 
herzien om de uitsplitsing van de extra 
middelen voor 2021 vast te stellen, op 
basis van de tegen 15 december 2020 
beschikbare gegevens, en wordt in 2021 
opnieuw herzien om de uitsplitsing van de 
extra middelen voor 2022 vast te stellen op 
basis van de tegen 19 oktober 2021 
beschikbare gegevens.

Or. en

Amendement 159
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
vast met de uitsplitsing van de extra 
middelen als kredieten uit de 
structuurfondsen voor 2020 en 2021 voor 
elke lidstaat overeenkomstig de in 
bijlage VII bis vastgestelde criteria en 
methode. Dat besluit wordt in 2021 herzien 
om de uitsplitsing van de extra middelen 
voor 2022 vast te stellen op basis van de 
tegen 19 oktober 2021 beschikbare 

4. De Commissie stelt door middel 
van gedelegeerde handelingen een besluit 
vast met de uitsplitsing van de extra 
middelen als kredieten uit de 
structuurfondsen voor 2020 en 2021 voor 
elke lidstaat overeenkomstig de in 
bijlage VII bis vastgestelde criteria en 
methode. Dat besluit wordt in 2021 herzien 
om de uitsplitsing van de extra middelen 
voor 2022 vast te stellen op basis van de 
tegen 19 oktober 2021 beschikbare 
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gegevens. gegevens.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Goedkeuring ervan vereist 
technische aanpassingen in de gehele 
tekst).

Or. es

Amendement 160
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 86, lid 2, en 
artikel 136, lid 1, worden de vastleggingen 
voor extra middelen vrijgemaakt volgens 
de voorschriften die voor de afsluiting van 
de programma’s moeten worden gevolgd.

In afwijking van artikel 86, lid 2, en 
artikel 136, lid 1, worden de vastleggingen 
voor extra middelen vrijgemaakt op 
31 december 2024. In afwijking van 
artikel 65, lid 2, komen uitgaven in 
voorkomend geval voor een bijdrage uit 
de ESI-fondsen in aanmerking als zij zijn 
gedaan door een begunstigde en betaald 
tussen de datum van indiening van het 
programma bij de Commissie of, als dat 
eerder is, 1 januari 2014, en 31 december 
2024. In afwijking van artikel 136, lid 2, 
wordt het deel van de vastleggingen dat op 
31 december 2023 of 31 december 2024 
nog openstaat, vrijgemaakt als een van de 
krachtens artikel 141, lid 1, vereiste 
documenten niet uiterlijk op de in 
artikel 141, lid 1, bepaalde datum bij de 
Commissie is ingediend.

Or. en

Amendement 161
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat wijst de voor programmering 
in het kader van het EFRO en het ESF 
beschikbare extra middelen toe aan 
operationele programma’s.

Elke lidstaat wijst de voor programmering 
in het kader van het EFRO en het ESF 
beschikbare extra middelen toe aan 
operationele programma’s, waarbij lokale 
en regionale autoriteiten worden 
betrokken, alsook ngo’s en het 
maatschappelijk middenveld, 
overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel. Het ESF-aandeel 
mag niet onder de geldende wettelijke 
verplichting van 23,1 % liggen. Daarbij 
wordt rekening gehouden met het 
cumulatieve aantal besmettingen met het 
coronavirus op NUTS-niveau 3 en worden 
de extra middelen toegespitst op de regio’s 
van NUTS-niveau 3 met de hoogste 
aantallen.

Or. en

Amendement 162
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat wijst de voor programmering 
in het kader van het EFRO en het ESF 
beschikbare extra middelen toe aan 
operationele programma’s.

Elke lidstaat wijst de voor programmering 
in het kader van het EFRO en het ESF 
beschikbare extra middelen toe aan 
operationele programma’s, waarbij 
overheidsinstanties worden betrokken, 
alsook instanties die het maatschappelijk 
middenveld op dit gebied 
vertegenwoordigen, overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel, indachtig het feit 
dat deze benadering meerwaarde oplevert 



PE654.026v01-00 118/174 AM\1210606NL.docx

NL

voor de uitvoering van het Europees 
overheidsbeleid. Ten hoogste 5 % van de 
extra middelen wordt gebruikt voor 
grensoverschrijdende projecten.

Or. en

Motivering

Onder een overheidsinstantie wordt een regering of een andere bestuurlijke overheid 
verstaan, met inbegrip van openbare adviesorganen, op nationaal, regionaal of lokaal niveau. 
Als zodanig wordt een ruimere interpretatie gehanteerd van de organen die gebruik kunnen 
maken van de beschikbare middelen uit het EFRO en het ESF door bepaalde initiatieven en 
acties te ontplooien die geleidelijk moeten leiden tot een verbetering van de economische, 
sociale en territoriale samenhang.

Amendement 163
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat wijst de voor programmering 
in het kader van het EFRO en het ESF 
beschikbare extra middelen toe aan 
operationele programma’s.

Elke lidstaat wijst de voor programmering 
in het kader van het EFRO en het ESF 
beschikbare extra middelen toe aan 
operationele programma’s, waarbij lokale 
en regionale autoriteiten worden 
betrokken, overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel. Ten hoogste 5 % 
van de extra middelen wordt gebruikt voor 
grensoverschrijdende projecten.

Or. en

Amendement 164
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
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Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat wijst de voor programmering 
in het kader van het EFRO en het ESF 
beschikbare extra middelen toe aan 
operationele programma’s.

Elke lidstaat wijst de voor programmering 
in het kader van het EFRO en het ESF 
beschikbare extra middelen toe aan 
operationele programma’s, samen met 
lokale en regionale autoriteiten, alsook 
instanties die het maatschappelijk 
middenveld op dit gebied 
vertegenwoordigen, overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel.

Or. en

Amendement 165
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de verdeling wordt rekening gehouden 
met het cumulatieve aantal besmettingen 
met het coronavirus op NUTS-niveau 3 en 
worden de extra middelen toegespitst op 
de regio’s van NUTS-niveau 3 met de 
grootste impact op de gezondheid en de 
economie.

Or. en

Amendement 166
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Sylvie Brunet, Susana 
Solís Pérez, Marie-Pierre Vedrenne

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 92, lid 7, kan ook 
worden voorgesteld een deel van de extra 
middelen te gebruiken om de steun voor 
het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (“FEAD”) te verhogen vóór of 
op hetzelfde tijdstip als de toewijzing aan 
het EFRO en het ESF.

In afwijking van artikel 92, lid 7, wordt een 
deel van de extra middelen gebruikt om de 
steun voor het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (“FEAD”) te 
verhogen vóór of op hetzelfde tijdstip als 
de toewijzing aan het EFRO en het ESF. 
Dit aandeel komt overeen met ten minste 
3 % van de extra middelen om een 
minimumbedrag te waarborgen ter 
ondersteuning van de meest 
hulpbehoevenden die ongekend zwaar zijn 
getroffen door de COVID-19-crisis.

Or. en

Motivering

Het FEAD dient ten minste op het huidige niveau te worden gehandhaafd, te meer daar als 
gevolg van de COVID-crisis de behoefte aan voedselhulp/fundamentele materiële bijstand 
alsook aan activiteiten ter bevordering van de sociale inclusie van de meest hulpbehoevenden, 
hetgeen binnen de werkingssfeer van het FEAD valt, fors is toegenomen, met name voor de 
periode 2020-2022. Bij verstrekking van ten minste 3 % van de middelen via REACT-EU aan 
het FEAD ontvangt het fonds voldoende extra middelen in overeenstemming met de 
onderhandelingspositie van het Europees Parlement met betrekking tot het meerjarig 
financieel kader en het ESF+/FEAD.

Amendement 167
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de initiële toewijzing kunnen de extra 
middelen – wanneer een lidstaat verzoekt 
om een operationeel programma krachtens 
artikel 30, lid 1, te wijzigen – tussen het 
EFRO en het ESF worden overgedragen, 
ongeacht de in artikel 92, lid 1, onder a), b) 
en c), vermelde percentages.

Na de initiële toewijzing kunnen de extra 
middelen – wanneer een lidstaat verzoekt 
om een operationeel programma krachtens 
artikel 30, lid 1, te wijzigen – tussen het 
EFRO, het Elfpo, het EFMZV en het ESF 
worden overgedragen, ongeacht de in 
artikel 92, lid 1, onder a), b) en c), 
vermelde percentages.
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Or. en

Amendement 168
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 169
Nora Mebarek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De vereisten van artikel 92, lid 4, zijn niet 
van toepassing op latere overdrachten.

Or. en

Amendement 170
Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De extra middelen worden uitgevoerd 
volgens de regels van het Fonds waaraan 
ze zijn toegewezen of waarnaar ze zijn 
overgedragen.

De extra middelen worden uitgevoerd 
volgens de regels van het Fonds waaraan 
ze zijn toegewezen of waarnaar ze zijn 
overgedragen, rekening houdend met de 
bepalingen van de huidige verordening.

Or. en

Amendement 171
Nora Mebarek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 5 – alinea 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste 30 % van de extra middelen 
draagt bij aan de algehele doelstelling om 
klimaatmaatregelen te integreren in het 
meerjarig financieel kader.

Or. en

Amendement 172
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Maximaal 4 % van de totale extra 
middelen in het kader van het EFRO en het 
ESF mag worden toegewezen voor 
technische bijstand in het kader van een 
bestaand uit het EFRO of het ESF 
ondersteund operationeel programma of 
het nieuwe in lid 11 bedoelde operationele 
programma.

6. Maximaal 4 % van de totale extra 
middelen in het kader van het EFRO en het 
ESF mag worden toegewezen voor 
technische bijstand, te beginnen bij de 
voorbereidende fasen, in het kader van een 
bestaand uit het EFRO of het ESF 
ondersteund operationeel programma of 
het nieuwe in lid 11 bedoelde operationele 
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programma.

Or. en

Amendement 173
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In afwijking van artikel 81, lid 1, en 
artikel 134, lid 1, bedraagt de initiële 
voorfinanciering die moet worden betaald 
na het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van een operationeel 
programma of tot goedkeuring van de 
wijziging van een operationeel programma 
voor de toewijzing van extra middelen, 
50 % van de extra middelen die worden 
toegewezen aan programma’s voor het jaar 
2020 in het kader van de in lid 10 van dit 
artikel bedoelde nieuwe thematische 
doelstelling.

7. In afwijking van artikel 81, lid 1, en 
artikel 134, lid 1, bedraagt de initiële 
voorfinanciering die moet worden betaald 
na het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van een operationeel 
programma of tot goedkeuring van de 
wijziging van een operationeel programma 
voor de toewijzing van extra middelen, 
25 % van de extra middelen die worden 
toegewezen aan programma’s in het kader 
van de in lid 10 van dit artikel bedoelde 
nieuwe thematische doelstelling.

Or. en

Motivering

Vanwege de nadelige gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de financiële positie van de 
begunstigden moet de voorfinanciering worden verhoogd, zoals voorgesteld in artikel 92 bis.

Amendement 174
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

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

8. De niet voor technische bijstand 
toegewezen extra middelen worden in het 
kader van de in lid 10 vastgestelde 
thematische doelstelling gebruikt om 
concrete acties te ondersteunen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie of ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie.

8. De niet voor technische bijstand 
toegewezen extra middelen worden in het 
kader van de in lid 10 vastgestelde 
thematische doelstelling gebruikt om 
concrete acties te ondersteunen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie, door 
bijvoorbeeld de nadruk te leggen op 
revitalisering van het toerisme, de 
gezondheidszorg en andere sectoren die 
het zwaarst zijn getroffen, alsook ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie.

Or. en

Amendement 175
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De niet voor technische bijstand 
toegewezen extra middelen worden in het 
kader van de in lid 10 vastgestelde 
thematische doelstelling gebruikt om 
concrete acties te ondersteunen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie of ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie.

8. De niet voor technische bijstand 
toegewezen extra middelen worden in het 
kader van de in lid 10 vastgestelde 
thematische doelstelling gebruikt om 
concrete acties te ondersteunen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie of ter 
voorbereiding van een groen, 
concurrerend, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie.

(Dit amendement geldt voor de hele tekst.)

Or. en

(Zie de voorgestelde overwegingen voor de bewoordingen.)

Motivering

Het fonds moet bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de Europese 
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economie en de EU er zo bovenop helpen.

Amendement 176
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De niet voor technische bijstand 
toegewezen extra middelen worden in het 
kader van de in lid 10 vastgestelde 
thematische doelstelling gebruikt om 
concrete acties te ondersteunen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie of ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie.

8. De niet voor technische bijstand 
toegewezen extra middelen worden in het 
kader van de in lid 10 vastgestelde 
thematische doelstelling gebruikt om 
concrete acties te ondersteunen ter 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie of ter 
voorbereiding van een rechtvaardig en 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie.

Or. en

Amendement 177
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de extra middelen 
toewijzen aan een of meer afzonderlijke 
prioriteitsassen in het kader van een 
bestaand operationeel programma of 
bestaande operationele programma’s of aan 
een in lid 11 bedoeld nieuw operationeel 
programma. In afwijking van artikel 26, 
lid 1, heeft het programma betrekking op 
de periode tot en met 31 december 2022, 

De lidstaten kunnen de extra middelen 
toewijzen aan een of meer afzonderlijke 
prioriteitsassen in het kader van een 
bestaand operationeel programma of 
bestaande operationele programma’s of aan 
een in lid 11 bedoeld nieuw operationeel 
programma. Deze middelen worden 
voornamelijk toegekend aan regionale 
programma’s, voor zover dergelijke 
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behoudens het bepaalde in lid 4. programma’s zijn vastgesteld, 
overeenkomstig de doelstelling om de 
zwaarst getroffen regio’s te helpen. Het 
partnerschapsbeginsel is volledig van 
toepassing op de programmering en 
aanwending van de middelen 
overeenkomstig artikel 5 van deze 
verordening en de Europese gedragscode 
inzake partnerschap. In afwijking van 
artikel 26, lid 1, heeft het programma 
betrekking op de periode tot en met 
31 december 2022, behoudens het bepaalde 
in lid 4.

Or. en

Amendement 178
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de extra middelen 
toewijzen aan een of meer afzonderlijke 
prioriteitsassen in het kader van een 
bestaand operationeel programma of 
bestaande operationele programma’s of aan 
een in lid 11 bedoeld nieuw operationeel 
programma. In afwijking van artikel 26, 
lid 1, heeft het programma betrekking op 
de periode tot en met 31 december 2022, 
behoudens het bepaalde in lid 4.

De lidstaten kunnen de extra middelen 
toewijzen aan een of meer afzonderlijke 
prioriteitsassen in het kader van een 
bestaand operationeel programma of 
bestaande operationele programma’s of aan 
een in lid 11 bedoeld nieuw operationeel 
programma. In afwijking van artikel 26, 
lid 1, heeft het programma betrekking op 
de periode tot en met 31 december 2022, of 
31 december 2024 indien de in lid 2 van 
dit artikel bedoelde afwijking van 
toepassing is, behoudens het bepaalde in 
lid 4 van dit artikel.

Or. en

Amendement 179
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de extra middelen 
toewijzen aan een of meer afzonderlijke 
prioriteitsassen in het kader van een 
bestaand operationeel programma of 
bestaande operationele programma’s of aan 
een in lid 11 bedoeld nieuw operationeel 
programma. In afwijking van artikel 26, 
lid 1, heeft het programma betrekking op 
de periode tot en met 31 december 2022, 
behoudens het bepaalde in lid 4.

De lidstaten kunnen de extra middelen 
toewijzen aan een of meer afzonderlijke 
prioriteitsassen in het kader van een 
bestaand operationeel programma of 
bestaande operationele programma’s of aan 
een in lid 11 bedoeld nieuw operationeel 
programma. In afwijking van artikel 26, 
lid 1, heeft het programma betrekking op 
de periode tot en met 31 december 2022, of 
31 december 2023 indien de in lid 2 van 
dit artikel bedoelde afwijking van 
toepassing is, behoudens het bepaalde in 
lid 4 van dit artikel.

Or. en

Amendement 180
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de extra middelen 
toewijzen aan een of meer afzonderlijke 
prioriteitsassen in het kader van een 
bestaand operationeel programma of 
bestaande operationele programma’s of 
aan een in lid 11 bedoeld nieuw 
operationeel programma. In afwijking van 
artikel 26, lid 1, heeft het programma 
betrekking op de periode tot en met 
31 december 2022, behoudens het bepaalde 
in lid 4.

In afwijking van artikel 26, lid 1, heeft het 
programma betrekking op de periode tot en 
met 31 december 2022, of 31 december 
2024 indien de in lid 2 van dit artikel 
bedoelde afwijking van toepassing is, 
behoudens het bepaalde in lid 4 van dit 
artikel.

Or. en
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Amendement 181
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de extra middelen 
toewijzen aan een of meer afzonderlijke 
prioriteitsassen in het kader van een 
bestaand operationeel programma of 
bestaande operationele programma’s of aan 
een in lid 11 bedoeld nieuw operationeel 
programma. In afwijking van artikel 26, 
lid 1, heeft het programma betrekking op 
de periode tot en met 31 december 2022, 
behoudens het bepaalde in lid 4.

De lidstaten kunnen de extra middelen 
toewijzen aan een of meer prioriteitsassen 
in het kader van een bestaand operationeel 
programma of bestaande operationele 
programma’s of aan een in lid 11 bedoeld 
nieuw operationeel programma. In 
afwijking van artikel 26, lid 1, heeft het 
programma betrekking op de periode tot en 
met 31 december 2022, behoudens het 
bepaalde in lid 4 van dit artikel.

Or. en

Amendement 182
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsinfrastructuur, - stelsels 
en -diensten, waaronder 
grensoverschrijdende 
gezondheidsdiensten, het verlenen van 
steun in de vorm van bedrijfskapitaal of 
investeringssteun aan kmo’s, investeringen 
ter bevordering van de transitie naar een 
digitale en groene economie, investeringen 
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voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

in infrastructuur voor basisdiensten ten 
behoeve van de burgers in 
plattelandsgebieden en insulaire, berg- en 
ultraperifere regio’s en economische 
steunmaatregelen voor de regio’s die het 
meest afhankelijk zijn van de zwaarst door 
de crisis getroffen sectoren, zoals het 
toerisme. Daarnaast kunnen er extra 
middelen worden aangewend om 
kenniscentra op te zetten voor specifieke 
ziekten en gezondheidscrises in de hele 
EU door financiële steun te verlenen voor 
de aankoop van geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen, en de verdere 
specialisatie van bestaande centra voor 
onderzoek naar complexe ziekten en 
virussen te ondersteunen, hetgeen ten 
goede komt aan de gelijke toegang tot de 
gezondheidszorg, de beperking van 
onvervulde medische behoeften en de 
veerkracht ten opzichte van toekomstige 
crises.

Or. en

Amendement 183
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten, personeel en 
diensten voor gezondheidsdiensten, 
waaronder verzorgingstehuizen voor 
ouderen, het verlenen van steun in de vorm 
van bedrijfskapitaal of investeringssteun 
aan kmo’s, steun voor aanpassing aan 
telewerken in het kader van concrete 
acties ter bevordering van de transitie naar 
een digitale en groene economie, 
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voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

infrastructuur voor basisdiensten ten 
behoeve van de burgers, ook in de 
ultraperifere regio’s, plattelands- en 
ontvolkte gebieden alsook regio’s die een 
industriële overgang doormaken, of 
economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren, zoals toerisme en cultuur.

Or. en

Amendement 184
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten alsook diensten 
van de sociale gezondheidszorg 
(waaronder dagcentra en tehuizen), het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, investeringen ter bevordering van 
de transitie naar een digitale, 
concurrerende en groene economie, 
investeringen in infrastructuur voor 
basisdiensten ten behoeve van de burgers 
en economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

(Dit amendement geldt voor de hele tekst.)

Or. en

(Zie de voorgestelde overwegingen.)
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Motivering

COVID-19 heeft aanzienlijke gevolgen voor de oudere bevolking (derde en vierde leeftijd) en 
geesteszieken, en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van beide groepen heeft te lijden 
onder het isolement.

Amendement 185
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het zwaarst door de 
crisis zijn getroffen en fundamentele 
sectoren zoals de culturele en toeristische 
sector.

Or. it

Amendement 186
Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
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investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren. Ook andere investeringen met 
een hoog werkgelegenheidsscheppend 
potentieel, zoals stadssanering, worden 
ondersteund.

Or. en

Amendement 187
Christian Doleschal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren, waarbij bijzondere aandacht 
wordt geschonken aan de behoeften van 
grensregio’s.

Or. en
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Amendement 188
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur, 
met eerbiediging van het beginsel “geen 
schade berokkenen”, voor niet-
discriminerende basisdiensten ten behoeve 
van de burgers, ook in 
plattelandsgebieden, en economische 
steunmaatregelen voor de regio’s die het 
meest afhankelijk zijn van de zwaarst door 
de crisis getroffen sectoren.

Or. en

Amendement 189
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
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van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s en 
ondernemingen in de sociale economie, 
met name in sectoren als toerisme en 
cultuur, investeringen ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

Or. en

Amendement 190
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening EU nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten alsook sociale 
diensten van algemeen belang, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s en ondernemingen in de sociale 
economie, investeringen ter bevordering 
van de transitie naar een rechtvaardige en 
digitale en groene economie, investeringen 
in infrastructuur voor basisdiensten ten 
behoeve van de burgers en economische 
steunmaatregelen voor de regio’s die het 
meest afhankelijk zijn van de zwaarst door 
de crisis getroffen sectoren.

Or. en

Amendement 191
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Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, waaronder 
gezondheidsdiensten in 
grensoverschrijdende gebieden, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, investeringen ter bevordering van 
de transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers, ook in plattelandsgebieden, en 
economische steunmaatregelen voor de 
regio’s die het meest afhankelijk zijn van 
de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

Or. en

Amendement 192
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen beschikbaar gesteld vanaf 
1 februari 2020 en voornamelijk gebruikt 
voor investeringen in producten en 
diensten voor gezondheidsdiensten, het 
verlenen van steun in de vorm van 
bedrijfskapitaal of investeringssteun aan 
kmo’s, investeringen ter bevordering van 
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economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

de transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

(Dit amendement geldt voor de hele tekst. 
Aanneming ervan houdt overeenkomstige 
wijzigingen in de hele tekst in.)

Or. en

Amendement 193
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren.

Wat het EFRO betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt voor 
investeringen in producten en diensten 
voor gezondheidsdiensten, het verlenen 
van steun in de vorm van bedrijfskapitaal 
of investeringssteun aan kmo’s, 
investeringen ter bevordering van de 
transitie naar een digitale en groene 
economie, investeringen in infrastructuur 
voor basisdiensten ten behoeve van de 
burgers en economische steunmaatregelen 
voor de regio’s die het meest afhankelijk 
zijn van de zwaarst door de crisis getroffen 
sectoren, alsook voor de minder 
ontwikkelde regio’s.

Or. es

Amendement 194
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wat het ESF betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt om steun 
te verlenen voor de modernisering van de 
arbeidsmarkt, sociale en 
gezondheidsstelsels, alsmede omvattende 
strategieën voor een leven lang leren om 
langdurige werkloosheid te bestrijden, het 
behoud van banen – onder meer via 
regelingen voor werktijdverkorting en 
aanzienlijke steun voor zelfstandigen –, 
zelfs als die steun niet met actieve 
arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De extra middelen 
worden ook gebruikt ter ondersteuning van 
het scheppen van banen – met name voor 
mensen in kwetsbare situaties en voor 
mensen in plattelandsgebieden en 
insulaire, berg- en ultraperifere regio’s –, 
maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid van jongeren, onderwijs 
en opleiding en de ontwikkeling van 
vaardigheden – vooral om de groene en 
digitale transities te ondersteunen – en ter 
verbetering van de toegang tot sociale 
diensten van algemeen belang, onder meer 
voor kinderen. Bijzondere aandacht wordt 
geschonken aan maatregelen ter 
ondersteuning van de opleiding en 
mobilisatie van gezondheidswerkers en 
hulpverleners, met name om hun 
veerkracht ten opzichte van potentiële 
toekomstige crises te vergroten.

Or. en

Amendement 195
Monika Vana
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namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wat het ESF betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt om steun 
te verlenen voor maatregelen op het 
gebied van sociale inclusie en 
armoedebestrijding, met bijzondere 
aandacht voor kinderarmoede en 
gendergelijkheid, het behoud van banen, 
ook in plattelandsgebieden, – onder meer 
via regelingen voor werktijdverkorting en 
steun voor zelfstandigen –, zelfs als die 
steun niet met actieve 
arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De extra middelen 
worden ook gebruikt ter ondersteuning van 
het scheppen van banen – met name voor 
mensen in kwetsbare situaties –, 
maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid van jongeren, onderwijs 
en opleiding en de ontwikkeling van 
vaardigheden – vooral om de groene en 
digitale transities te ondersteunen – en ter 
verbetering van de toegang tot universele, 
inclusieve, toegankelijke, betaalbare en 
hoogwaardige sociale diensten van 
algemeen belang, onder meer voor 
kinderen. De extra middelen worden 
tevens gebruikt voor het ontwikkelen van 
instrumenten, richtsnoeren en 
opleidingsprogramma’s op gendergebied 
die zijn afgestemd op de specifieke 
beleidsterreinen van het cohesiebeleid, 
met concrete voorbeelden van de wijze 
waarop het genderperspectief kan worden 
ingevuld.

Or. en
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Amendement 196
Vera Tax

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wat het ESF betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt om steun 
te verlenen voor het behoud van banen – 
onder meer via regelingen voor 
werktijdverkorting en steun voor 
zelfstandigen –, zelfs als die steun niet met 
actieve arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De extra middelen 
worden ook gebruikt ter ondersteuning van 
het scheppen van banen – met name voor 
mensen in kwetsbare situaties –, 
maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid van jongeren, onderwijs 
en opleiding en de ontwikkeling van 
vaardigheden – vooral om de groene en 
digitale transities te ondersteunen – en ter 
verbetering van de toegang tot sociale 
diensten van algemeen belang, onder meer 
voor kinderen. De steun van de Unie voor 
die regelingen voor werktijdverkorting 
wordt in de tijd beperkt, onder voorwaarde 
dat hetzelfde niveau van 
arbeidsvoorwaarden en -rechten wordt 
gehandhaafd, met inbegrip van 
bescherming tegen ontslag en verlaging 
van lonen. Ontvangers van steun van de 
Unie keren in geen geval bonussen aan 
managers of dividenden aan 
aandeelhouders uit, zijn niet gevestigd in 
belastingparadijzen, en doen geen afbreuk 
aan collectieve onderhandelingen, 
werknemersparticipatie of inspraak in 
besluitvormingsprocessen bij bedrijven.

Or. en
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Amendement 197
Isabel Benjumea Benjumea

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wat het ESF betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt om steun 
te verlenen voor het behoud van banen – 
onder meer via regelingen voor 
werktijdverkorting en steun voor 
zelfstandigen –, zelfs als die steun niet met 
actieve arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De extra middelen 
worden ook gebruikt ter ondersteuning van 
het scheppen van banen – met name voor 
mensen in kwetsbare situaties –, 
maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid van jongeren, waaronder 
beleid op het gebied van werken als 
zelfstandige en ondernemerschap, 
onderwijs, opleiding, een leven lang leren, 
de ontwikkeling van vaardigheden, alsook 
omscholing en bijscholing – vooral om de 
groene, concurrerende en digitale 
transities te ondersteunen – en ter 
verbetering van de toegang tot sociale 
diensten van algemeen belang voor 
degenen die het zwaarst zijn getroffen 
door deze pandemie, de oudere bevolking 
en geesteszieken, en ook voor kinderen.

(Dit amendement geldt voor de hele tekst.)

Or. en

(Zie de voorgestelde overwegingen.)

Amendement 198
Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wat het ESF betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt om steun 
te verlenen voor het behoud van banen, en 
wordt daarbij bijzondere aandacht 
geschonken aan de behoeften van de 
ultraperifere regio’s, plattelands- en 
ontvolkte gebieden, alsook regio’s die een 
industriële overgang doormaken – onder 
meer via regelingen voor 
werktijdverkorting en steun voor 
zelfstandigen, het scheppen van banen, 
met name voor mensen in kwetsbare 
situaties, maatregelen ter bevordering van 
de werkgelegenheid van jongeren, 
onderwijs en opleiding, de overgang naar 
een toenemend digitaal en online 
onderwijssysteem, de ontwikkeling van 
vaardigheden alsook de versterking van 
de toegang tot sociale diensten van 
algemeen belang, onder meer voor 
kinderen en mensen in kwetsbare 
situaties. Er mag ook steun worden 
verleend voor regelingen voor 
werktijdverkorting voor werknemers en 
voor zelfstandigen in de context van de 
COVID-19-pandemie, zelfs als die steun 
niet met actieve arbeidsmarktmaatregelen 
wordt gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd.

Or. en

Amendement 199
Daniel Buda

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

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

Wat het ESF betreft, worden de extra 
middelen beschikbaar gesteld vanaf 
1 februari 2020 en voornamelijk gebruikt 
om steun te verlenen voor het behoud van 
banen – onder meer via regelingen voor 
werktijdverkorting en steun voor 
werknemers en regelingen ter 
ondersteuning van zelfstandigen –, zelfs 
als die steun niet met actieve 
arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De extra middelen 
worden ook gebruikt ter ondersteuning van 
het scheppen van banen – met name voor 
mensen in kwetsbare situaties –, 
maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid van jongeren, onderwijs 
en opleiding en de ontwikkeling van 
vaardigheden – vooral om de groene en 
digitale transities te ondersteunen – en ter 
verbetering van de toegang tot sociale 
diensten van algemeen belang, onder meer 
voor kinderen. Alle ESF-acties ter 
bevordering van de crisisresponscapaciteit 
in de context van de COVID-19-
pandemie, waaronder regelingen voor 
werktijdverkorting, kunnen worden 
geprogrammeerd in het kader van de 
investeringsprioriteit als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, letter a), punten i), ii) 
en v), alsmede artikel 3, lid 1, letter b), 
punt iv), van Verordening (EU) 
nr. 1304/2013.
(Dit amendement geldt voor de hele tekst. 
Aanneming ervan houdt overeenkomstige 
wijzigingen in de hele tekst in.)

Or. en

Amendement 200
Pedro Marques
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 201
Martina Michels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 202
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat het ESF betreft, worden de extra 
middelen voornamelijk gebruikt om steun 
te verlenen voor het behoud van banen – 
onder meer via regelingen voor 
werktijdverkorting en steun voor 
zelfstandigen –, zelfs als die steun niet met 
actieve arbeidsmarktmaatregelen wordt 
gecombineerd, tenzij dergelijke 
maatregelen door de nationale wetgeving 

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

maatregelen door de nationale wetgeving 
worden opgelegd. De extra middelen 
worden ook gebruikt ter ondersteuning van 
het scheppen van banen – met name voor 
mensen in kwetsbare situaties –, 
maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid van jongeren, een leven 
lang onderwijs, omscholing op maat en 
opleiding en de ontwikkeling van 
vaardigheden – vooral om de 
rechtvaardige en groene en digitale 
transities te ondersteunen – en ter 
verbetering van de gelijke toegang tot 
hoogwaardige sociale diensten van 
algemeen belang, onder meer voor 
kinderen, ouderen en mensen met een 
handicap.

Or. en

Amendement 203
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

vaardigheden – vooral om de groene en 
digitale transities te ondersteunen – en ter 
verbetering van de toegang tot sociale 
diensten van algemeen belang, onder meer 
voor kinderen.

Or. es

Amendement 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 205
Rosa D'Amato, Chiara Gemma
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De extra middelen in het kader van het 
Elfpo worden hoofdzakelijk gebruikt om 
landbouwers en kmo’s op het platteland te 
ondersteunen en hen te helpen om de 
continuïteit van hun activiteiten te 
waarborgen. De extra middelen worden 
ook aangewend om de landbouw- en 
levensmiddelensector te helpen het hoofd 
te bieden aan de economische 
ontwrichting van de landbouwsector en 
plattelandsgemeenschappen, waardoor 
landbouwers en kleine 
plattelandsbedrijven die 
landbouwproducten verwerken, kampen 
met liquiditeits- en kasstroomproblemen.

Or. en

Amendement 206
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop 
toe dat gendergelijkheid en de integratie 
van het genderperspectief worden 
meegewogen en bevorderd tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van de 
operationele programma’s, onder meer op 
het gebied van monitoring, rapportage en 
evaluatie.

Or. en
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Amendement 207
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 – alinea 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De extra middelen in het kader van het 
EFMZV worden hoofdzakelijk gebruikt 
om de verstoring van de visserij‑ en 
aquacultuuractiviteiten en ter beperking 
van het daaruit voortvloeiende risico dat 
de markten voor visserijproducten in 
gevaar komen als gevolg van de ernstige 
sociaaleconomische gevolgen van de 
uitbraak van het coronavirus en de 
liquiditeitsbehoefte in de economie voor 
de bovengenoemde activiteiten.

Or. en

Amendement 208
Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De lidstaten mogen de extra 
middelen tevens gebruiken om het 
medefinancieringspercentage van 
projecten te verhogen, voor het aandeel 
van de investeringen dat is uitgevoerd 
tussen 1 september 2020 en 31 december 
2021, zelfs als deze projecten werden 
aangevangen of goedgekeurd voordat 
deze verordening in werking trad.

Or. en
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Amendement 209
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met uitzondering van de in lid 6 bedoelde 
technische bijstand en de in lid 5, zevende 
alinea, bedoelde extra middelen voor het 
FEAD worden de extra middelen gebruikt 
ter ondersteuning van concrete acties in het 
kader van de nieuwe thematische 
doelstelling “de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie”, die een aanvulling vormt op 
de in artikel 9 vermelde thematische 
doelstellingen.

Met uitzondering van de in lid 6 bedoelde 
technische bijstand en de in lid 5, zevende 
alinea, bedoelde extra middelen voor het 
FEAD worden de extra middelen gebruikt 
ter ondersteuning van concrete acties in het 
kader van de nieuwe thematische 
doelstelling “de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, innovatief, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie”, die een 
aanvulling vormt op de in artikel 9 
vermelde thematische doelstellingen.

Or. es

Amendement 210
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Met uitzondering van de in lid 6 
bedoelde technische bijstand en de in lid 5, 
zevende alinea, bedoelde extra middelen 
voor het FEAD worden de extra middelen 
gebruikt ter ondersteuning van concrete 
acties in het kader van de nieuwe 
thematische doelstelling “de bevordering 
van het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en de voorbereiding 
van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie”, die een 

9. Met uitzondering van de in lid 6 
bedoelde technische bijstand en de in lid 5, 
zevende alinea, bedoelde extra middelen 
voor het FEAD worden de extra middelen 
gebruikt ter ondersteuning van concrete 
acties in het kader van de nieuwe 
thematische doelstelling “de bevordering 
van het crisisherstel in de context van de 
COVID-19-pandemie en de voorbereiding 
van een rechtvaardig en groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie”, die 
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aanvulling vormt op de in artikel 9 
vermelde thematische doelstellingen.

een aanvulling vormt op de in artikel 9 
vermelde thematische doelstellingen.

Or. en

Amendement 211
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde 
thematische doelstelling is uitsluitend 
beschikbaar voor de programmering van de 
extra middelen. In afwijking van 
artikel 96, lid 1, onder b), c) en d), wordt 
ze niet gecombineerd met andere 
investeringsprioriteiten.

De in de eerste alinea bedoelde 
thematische doelstelling is uitsluitend 
beschikbaar voor de programmering van de 
extra middelen.

Or. en

Amendement 212
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen voor 
de jaren 2020, 2021 en – in voorkomend 
geval – 2022 vastgesteld zonder 
vaststelling van de bedragen voor de 
prestatiereserve en zonder uitsplitsing per 
regiocategorie.

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen voor 
de jaren 2020, 2021 en – in voorkomend 
geval – 2022 en 2023 vastgesteld zonder 
vaststelling van de bedragen voor de 
prestatiereserve en zonder uitsplitsing per 
regiocategorie.

Or. en
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Amendement 213
Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen voor 
de jaren 2020, 2021 en – in voorkomend 
geval – 2022 vastgesteld zonder 
vaststelling van de bedragen voor de 
prestatiereserve en zonder uitsplitsing per 
regiocategorie.

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen 
vastgesteld zonder vaststelling van de 
bedragen voor de prestatiereserve en 
zonder uitsplitsing per regiocategorie, voor 
2020 en wordt, in voorkomend geval, 
herzien voor 2021 en 2022.

Or. en

Amendement 214
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen voor 
de jaren 2020, 2021 en – in voorkomend 
geval – 2022 vastgesteld zonder 
vaststelling van de bedragen voor de 
prestatiereserve en zonder uitsplitsing per 
regiocategorie.

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen voor 
de jaren 2020, 2021 en – in voorkomend 
geval – 2022, 2023 en 2024 vastgesteld 
zonder vaststelling van de bedragen voor 
de prestatiereserve en zonder uitsplitsing 
per regiocategorie.

Or. en

Amendement 215
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Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen voor 
de jaren 2020, 2021 en – in voorkomend 
geval – 2022 vastgesteld zonder 
vaststelling van de bedragen voor de 
prestatiereserve en zonder uitsplitsing per 
regiocategorie.

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen voor 
de jaren 2020, 2021 en – in voorkomend 
geval – 2022, 2023 en 2024 vastgesteld 
zonder vaststelling van de bedragen voor 
de prestatiereserve en zonder uitsplitsing 
per regiocategorie.

Or. en

Amendement 216
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen voor 
de jaren 2020, 2021 en – in voorkomend 
geval – 2022 vastgesteld zonder 
vaststelling van de bedragen voor de 
prestatiereserve en zonder uitsplitsing per 
regiocategorie.

In het in artikel 96, lid 2, onder d), 
bedoelde herziene financieringsplan wordt 
de toewijzing van de extra middelen voor 
de jaren 2020, 2021 en – in voorkomend 
geval – 2022 vastgesteld zonder 
vaststelling van de bedragen voor de 
prestatiereserve.

Or. en

Amendement 217
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 30, lid 1, worden 
verzoeken tot wijziging van een door een 
lidstaat ingediend programma naar behoren 
gemotiveerd en wordt in het bijzonder 
aangegeven welke gevolgen de wijzigingen 
van het programma naar verwachting 
zullen hebben voor de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie. Bij de verzoeken wordt het 
herziene programma gevoegd.

In afwijking van artikel 30, lid 1, worden 
verzoeken tot wijziging van een door een 
lidstaat ingediend programma naar behoren 
gemotiveerd en wordt in het bijzonder 
aangegeven welke gevolgen de wijzigingen 
van het programma naar verwachting 
zullen hebben voor de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
gezondheidsstelsels en de economie. Bij de 
verzoeken wordt het herziene programma 
gevoegd.

Or. en

Amendement 218
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 30, lid 1, worden 
verzoeken tot wijziging van een door een 
lidstaat ingediend programma naar behoren 
gemotiveerd en wordt in het bijzonder 
aangegeven welke gevolgen de wijzigingen 
van het programma naar verwachting 
zullen hebben voor de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie. Bij de verzoeken wordt het 
herziene programma gevoegd.

In afwijking van artikel 30, lid 1, worden 
verzoeken tot wijziging van een door een 
lidstaat ingediend programma naar behoren 
gemotiveerd en wordt in het bijzonder 
aangegeven welke gevolgen de wijzigingen 
van het programma naar verwachting 
zullen hebben voor de bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-
19-pandemie en de voorbereiding van een 
rechtvaardig en groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie. Bij 
de verzoeken wordt het herziene 
programma gevoegd.

Or. en
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Amendement 219
Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. In afwijking van alinea 9, indien 
een lidstaat de extra middelen beoogt te 
gebruiken als bedoeld in alinea 8 bis, 
worden deze middelen geprogrammeerd 
volgens de prioriteiten die projecten 
omvatten waarvoor de 
medefinancieringspercentages worden 
verhoogd.

Or. en

Amendement 220
Tom Berendsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

10. In afwijking van artikel 26, lid 4, 
kan een nieuw specifiek operationeel 
programma door de lidstaten worden 
opgesteld in het kader van de in lid 10 
bedoelde nieuwe thematische doelstelling.

Or. nl

Motivering

Om de besteding van de extra middelen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de 
doelstellingen van de Unie is het van belang om de plannen te kunnen toetsen aan de 
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bestaande ex-antevoorwaarden. Het loslaten van deze verplichting is dan ook niet wenselijk.

Amendement 221
Martina Michels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 96, lid 2, onder a), 
stelt de motivering – wanneer een dergelijk 
nieuw operationeel programma wordt 
vastgesteld – de verwachte gevolgen van 
het operationele programma vast voor de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie.

In afwijking van artikel 96, lid 2, onder a), 
stelt de motivering – wanneer een dergelijk 
nieuw operationeel programma wordt 
vastgesteld – de verwachte gevolgen van 
het operationele programma vast voor de 
bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en de 
voorbereiding van een rechtvaardig en 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie.

Or. en

Amendement 222
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 29, leden 3 en 4, 
en artikel 30, lid 2, keurt de Commissie 
nieuwe specifieke operationele 
programma’s of wijzigingen van een 
bestaand programma goed binnen 
tien werkdagen na de indiening ervan 
door een lidstaat.

Or. en
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Amendement 223
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 5, lid 5, mag een 
schending van een verplichting die op 
grond van de Europese gedragscode 
inzake partnerschap aan de lidstaten is 
opgelegd, geen onregelmatigheid vormen 
die leidt tot een financiële correctie.

Or. en

Amendement 224
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. In afwijking van artikel 65, lid 4, 
in het geval van kosten die op grond van 
artikel 67, lid 1, eerste alinea, onder b) 
en c), worden terugbetaald, worden de 
acties die de basis voor de vergoeding 
vormen tussen 1 januari 2014 en 
31 december 2024 uitgevoerd.

Or. en

Amendement 225
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. In afwijking van artikel 65, lid 9, 
zijn uitgaven ten behoeve van concrete 
acties die worden ondersteund in het 
kader van de thematische doelstelling als 
vastgesteld in alinea 9 subsidiabel met 
ingang van 1 februari 2020.

Or. en

Motivering

Alleen het schrappen van letter d) van artikel 92 ter, lid 12, volstaat wellicht niet om 
toepassing met terugwerkende kracht tot 1 februari 2020 mogelijk te maken, aangezien de 
afwijking in het CRII uitsluitend was gekoppeld aan nooduitgaven. Met deze toevoeging wordt 
derhalve verduidelijkt dat ook digitale en groene investeringen met terugwerkende kracht 
kunnen worden ondersteund.

Amendement 226
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter. In afwijking van artikel 141, lid 1, 
moeten de lidstaten, naast de in 
artikel 138 bedoelde documenten voor het 
laatste boekjaar, dat van 1 juli 2024 tot en 
met 30 juni 2025 loopt, een eindverslag 
over de uitvoering van het operationele 
programma of het laatste jaarverslag over 
de uitvoering van het door het EFMZV 
ondersteunde operationele programma in.

Or. en
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Amendement 227
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 quater. In afwijking van 
artikel 136, lid 2, wordt het deel van de 
vastleggingen dat op 31 december 2023 en 
op 31 december 2024 nog openstaat, 
vrijgemaakt als een van de krachtens 
artikel 141, lid 1, vereiste documenten niet 
uiterlijk op de in artikel 141, lid 1, 
bepaalde datum bij de Commissie is 
ingediend.

Or. en

Amendement 228
Christian Doleschal, Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 56, lid 3, en 
artikel 114, lid 2, zorgen de lidstaten 
ervoor dat uiterlijk 31 december 2024 ten 
minste één evaluatie van het gebruik van 
de extra middelen wordt uitgevoerd om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect ervan te beoordelen, evenals de 
wijze waarop ze hebben bijgedragen aan de 
in lid 10 van dit artikel bedoelde 
thematische doelstelling.

In afwijking van artikel 56, lid 3, en 
artikel 114, lid 2, zorgen de lidstaten 
ervoor dat uiterlijk 31 december 2024 ten 
minste één evaluatie van het gebruik van 
de extra middelen wordt uitgevoerd om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect ervan te beoordelen, evenals de 
wijze waarop ze hebben bijgedragen aan de 
in lid 10 van dit artikel bedoelde 
thematische doelstelling. Tegen dezelfde 
datum voert de Commissie tevens een 
specifieke evaluatie achteraf uit van de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect van de financiële steun in het kader 
van REACT-EU.
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Or. en

Amendement 229
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 56, lid 3, en artikel 
114, lid 2, zorgen de lidstaten ervoor dat 
uiterlijk 31 december 2024 ten minste één 
evaluatie van het gebruik van de extra 
middelen wordt uitgevoerd om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect ervan te beoordelen, evenals de 
wijze waarop ze hebben bijgedragen aan de 
in lid 10 van dit artikel bedoelde 
thematische doelstelling.

In afwijking van artikel 56, lid 3, en 
artikel 114, lid 2, zorgen de lidstaten 
ervoor dat uiterlijk 31 december 2023 ten 
minste één evaluatie van het gebruik van 
de extra middelen wordt uitgevoerd om de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect ervan alsook de inclusiviteit en de 
naleving van de 
gendergelijkheidsdoelstellingen te 
beoordelen, evenals de wijze waarop ze 
hebben bijgedragen aan de in lid 10 van dit 
artikel bedoelde thematische doelstelling. 
Een gendereffectbeoordeling maakt 
verplicht deel uit van deze evaluaties.

Or. en

Amendement 230
Tom Berendsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 56, lid 3, en artikel 
114, lid 2, zorgen de lidstaten ervoor dat 
uiterlijk 31 december 2024 ten minste één 
evaluatie van het gebruik van de extra 
middelen wordt uitgevoerd om de 

In afwijking van artikel 56, lid 3, en artikel 
114, lid 2, zorgen de lidstaten ervoor dat 
uiterlijk 31 december 2024 ten minste één 
evaluatie van het gebruik van de extra 
middelen wordt uitgevoerd om de 
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doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect ervan te beoordelen, evenals de 
wijze waarop ze hebben bijgedragen aan de 
in lid 10 van dit artikel bedoelde 
thematische doelstelling.

doeltreffendheid, de efficiëntie en het 
effect ervan te beoordelen, evenals de 
wijze waarop ze hebben bijgedragen aan de 
in lid 10 van dit artikel bedoelde 
thematische doelstelling. Hierbij zijn 
lidstaten verplicht gebruik te maken van 
door de Commissie ter beschikking 
gestelde programmaspecifieke 
indicatoren.

Or. nl

Motivering

Door lidstaten gebruik te laten maken van dezelfde programmaspecifieke indicatoren kan de 
ex-post evaluatie makkelijker plaatsvinden.

Amendement 231
Monika Vana, Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle in het kader van REACT- EU 
uitgevoerde programma’s wordt 
gendergelijkheid gewaarborgd tijdens de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie ervan. Zij 
waarborgen gelijke kansen voor iedereen, 
zonder discriminatie op grond van 
geslacht, ras, huidskleur, etnische of 
sociale afkomst, genetische kenmerken, 
taal, politieke, filosofische, godsdienstige 
of andere overtuiging, het behoren tot een 
nationale minderheid, eigendom, 
geboorte, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, en bevorderen op die manier 
de sociale inclusie en verminderen 
ongelijkheden.

Or. en



AM\1210606NL.docx 161/174 PE654.026v01-00

NL

Amendement 232
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. In afwijking van artikel 65, lid 2, 
komen uitgaven voor een bijdrage uit de 
ESI-fondsen in aanmerking als zij zijn 
gedaan door een begunstigde en betaald 
tussen de datum van indiening van het 
programma bij de Commissie of, als dat 
eerder is, 1 januari 2014, en 31 december 
2024.

Or. en

Amendement 233
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De volgende bepalingen zijn niet 
van toepassing op de extra middelen:

12. De volgende bepalingen zijn niet 
van toepassing op de extra middelen voor 
lidstaten die deelnemen aan de nauwere 
samenwerking in het kader van 
het Europees Openbaar Ministerie:

Or. en

Amendement 234
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vereisten inzake thematische 
concentratie, met inbegrip van de 
drempels voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, zoals vastgesteld in deze 
verordening of in de fondsspecifieke 
voorschriften, in afwijking van artikel 18;

Schrappen

Or. en

Amendement 235
Tom Berendsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ex-antevoorwaarden, in afwijking 
van artikel 19 en de fondsspecifieke 
voorschriften;

Schrappen

Or. nl

Amendement 236
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) macro-economische 
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conditionaliteit, in afwijking van 
artikel 23;

Or. en

Amendement 237
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de in artikel 65, lid 10, tweede 
alinea, vastgestelde afwijking waarbij de 
subsidiabiliteitsdatum van 1 februari 2020 
wordt vastgesteld voor concrete acties ter 
versterking van de crisisresponscapaciteit 
in de context van de COVID-19-uitbraak;

Schrappen

Or. es

Amendement 238
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de in artikel 65, lid 10, tweede 
alinea, vastgestelde afwijking waarbij de 
subsidiabiliteitsdatum van 1 februari 2020 
wordt vastgesteld voor concrete acties ter 
versterking van de crisisresponscapaciteit 
in de context van de COVID-19-uitbraak;

Schrappen

Or. en
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Amendement 239
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de in artikel 65, lid 10, tweede 
alinea, vastgestelde afwijking waarbij de 
subsidiabiliteitsdatum van 1 februari 2020 
wordt vastgesteld voor concrete acties ter 
versterking van de crisisresponscapaciteit 
in de context van de COVID-19-uitbraak;

Schrappen

Or. en

Amendement 240
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de in artikel 65, lid 10, tweede 
alinea, vastgestelde afwijking waarbij de 
subsidiabiliteitsdatum van 1 februari 2020 
wordt vastgesteld voor concrete acties ter 
versterking van de crisisresponscapaciteit 
in de context van de COVID-19-uitbraak;

Schrappen

Or. en

Amendement 241
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
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Artikel 92 ter – lid 12 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de in artikel 25 bis, lid 7, 
vastgestelde afwijking voor de selectie van 
de in artikel 65, lid 10, tweede alinea, 
bedoelde concrete acties ter versterking 
van de crisisresponscapaciteit in de 
context van de COVID-19-uitbraak;

Schrappen

Or. es

Amendement 242
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de in artikel 25 bis, lid 7, 
vastgestelde afwijking voor de selectie van 
de in artikel 65, lid 10, tweede alinea, 
bedoelde concrete acties ter versterking 
van de crisisresponscapaciteit in de 
context van de COVID-19-uitbraak;

Schrappen

Or. en

Amendement 243
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 12 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verplichtingen als vastgesteld in 
artikel 12, lid 4, van Verordening (EU) 
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nr. 1299/2013 voor begunstigden die 
samenwerken in ten minste drie van de 
vier dimensies. In afwijking hiervan 
werken Interreg-partners samen in ten 
minste één dimensie bij de uitvoering van 
projecten die met de extra middelen 
worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 244
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – alinea 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. In afwijking van artikel 65, lid 9, 
zijn uitgaven of concrete acties die 
worden ondersteund in het kader van de 
thematische doelstelling als vastgesteld in 
alinea 9 subsidiabel met ingang van 
1 februari 2020.

Or. en

Amendement 245
Christian Doleschal, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid overeenkomstig artikel 115, 
leden 1 en 3, en bijlage XII zorgen de 

13. Bij het uitvoeren van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
voorlichting, communicatie en 
zichtbaarheid overeenkomstig artikel 115, 
leden 1 en 3, en bijlage XII zorgen de 
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lidstaten en de managementautoriteiten 
ervoor dat potentiële begunstigden, 
begunstigden, deelnemers, eindontvangers 
van financiële instrumenten en het grote 
publiek zich bewust zijn van het bestaan, 
het volume en de aanvullende steun van de 
extra middelen.

lidstaten en de managementautoriteiten 
ervoor dat potentiële begunstigden, 
begunstigden, deelnemers, eindontvangers 
van financiële instrumenten en het grote 
publiek zich bewust zijn van het bestaan, 
het volume en de aanvullende steun van de 
extra middelen. Overeenkomstig 
artikel 115, lid 2, wordt volledige 
openheid van zaken gegeven over 
concrete acties die aanvullende steun 
ontvangen uit de extra middelen. Zij 
worden opgenomen in een digitaal 
controlesysteem voor EU-fondsen dat 
door de Commissie zal worden ingevoerd.

Or. en

Amendement 246
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – alinea 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis. Er worden geen extra middelen 
beschikbaar gesteld voor investeringen in 
verband met exploratie, productie, 
verwerking, distributie, opslag, vervoer, 
overbrenging of verbranding van fossiele 
brandstoffen, of voor het aanleggen van 
vliegvelden of autosnelwegen.

Or. en

Amendement 247
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92 ter – alinea 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis. De lidstaten moeten krachtige 
mechanismen ter preventie van mogelijke 
fraude en corruptie invoeren, bijvoorbeeld 
versterkte samenwerking met 
het Europees Openbaar Ministerie.

Or. en

Amendement 248
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 102 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Artikel 102, lid 6, wordt vervangen 
door:

6. De uitgaven voor grote projecten 
kunnen worden opgenomen in een 
betalingsaanvraag na de in lid 1 bedoelde 
kennisgeving of na de in lid 2 bedoelde 
indiening ter goedkeuring. Indien de 
Commissie het door de 
managementautoriteit geselecteerde grote 
project niet goedkeurt, wordt de 
uitgavendeclaratie na de vaststelling van 
het besluit van de Commissie 
dienovereenkomstig gerectificeerd.

“6. Indien de Commissie het door de 
managementautoriteit geselecteerde grote 
project niet goedkeurt, wordt de 
uitgavendeclaratie na de vaststelling van 
het besluit van de Commissie 
dienovereenkomstig gerectificeerd.

In het geval van een stijging van het 
bedrag van de totale subsidiabele kosten 
van een groot project moet het besluit van 
de Commissie worden aangepast als de 
wijziging meer dan 15 % van de totale 
subsidiabele kosten van het project 
omvat.”.

Or. en
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Motivering

Door de COVID-19-pandemie komt de tijdige uitvoering van met name grote projecten in de 
knel. Om de uitvoeringsprocedures te vereenvoudigen dient artikel 102 op de volgende punten 
te worden gewijzigd.

Amendement 249
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 136 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2 ter. In artikel 136 wordt lid 2 
vervangen door:

2. Het deel van de vastleggingen dat op 
31 december 2023 nog openstaat, wordt 
vrijgemaakt als een van de krachtens 
artikel 141, lid 1, vereiste documenten niet 
uiterlijk op de in artikel 141, lid 1, 
bepaalde datum bij de Commissie is 
ingediend.

“2. In afwijking van lid 1 van dit artikel 
wordt het deel van de vastleggingen dat op 
31 december 2023 en 31 december 2024 
nog openstaat, vrijgemaakt als een van de 
krachtens artikel 141, lid 1, vereiste 
documenten niet uiterlijk op de in 
artikel 141, lid 1, bepaalde datum bij de 
Commissie is ingediend.”.

Or. en

Motivering

De regel inzake het vrijmaken van vastleggingen (N+3) blijft van kracht, maar vastleggingen 
voor de jaren 2020-2022 moeten een jaar later worden vrijgemaakt.

Amendement 250
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 141 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

2 quater. Artikel 141, lid 1, wordt 
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vervangen door:
1. Naast de in artikel 138 bedoelde 
documenten voor het laatste boekjaar, dat 
van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 
loopt, dienen de lidstaten een eindverslag 
over de uitvoering van het operationele 
programma of het laatste jaarverslag over 
de uitvoering van het door het EFMZV 
ondersteunde operationele programma in.

“1. Naast de in artikel 138 bedoelde 
documenten voor het laatste boekjaar, dat 
van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 
loopt, dienen de lidstaten een eindverslag 
over de uitvoering van het operationele 
programma of het laatste jaarverslag over 
de uitvoering van het door het EFMZV 
ondersteunde operationele programma in.”.

Or. en

Motivering

Het laatste boekjaar en de termijn voor afsluitingsdocumenten moeten met een jaar worden 
uitgesteld.

Amendement 251
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk op 
31 december 2023 een evaluatieverslag 
over REACT-EU voor, dat betrekking 
heeft op de budgettaire vastleggingen voor 
2020, 2021 en 2022. In dit verslag is ook 
informatie opgenomen over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
REACT-EU, de efficiëntie van het 
gebruik van de middelen, de soorten 
gefinancierde acties, de begunstigden en 
de eindontvangers van de financiële 
toewijzingen en de Europese toegevoegde 
waarde ervan voor de ondersteuning van 
het economisch herstel. De Commissie 
legt het Europees Parlement en de Raad 
uiterlijk op 31 december 2025 een 
aanvullend evaluatieverslag voor, dat 
betrekking heeft op de budgettaire 
vastleggingen voor 2023 en 2024 op grond 
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van de in artikel 92 ter, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde 
afwijking.

Or. en

Amendement 252
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk op 
31 december 2023 een evaluatieverslag 
over REACT-EU voor, dat betrekking 
heeft op de budgettaire vastleggingen en 
betalingen, voor zover mogelijk, voor 
2020, 2021 en 2022. In dit verslag is ook 
informatie opgenomen over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
REACT-EU, de efficiëntie van het 
gebruik van de middelen, de soorten 
gefinancierde acties, de begunstigden en 
de eindontvangers van de financiële 
toewijzingen alsmede de Europese 
toegevoegde waarde ervan voor de 
ondersteuning van het economisch 
herstel.

Or. en

Amendement 253
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
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De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk op 
31 december 2030 een evaluatieverslag 
over REACT-EU voor, dat betrekking 
heeft op de budgettaire vastleggingen voor 
2020, 2021 en 2022. In dit verslag is ook 
informatie opgenomen over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
REACT-EU, de efficiëntie van het 
gebruik van de middelen, de 
gefinancierde acties, de begunstigden en 
de eindontvangers van de financiële 
toewijzingen en de Europese toegevoegde 
waarde ervan voor de ondersteuning van 
het economisch herstel, alsook een 
gendereffectbeoordeling.

Or. en

Amendement 254
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Bijlage VII bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methode voor de toewijzing per lidstaat 
van uitzonderlijke extra middelen voor de 
doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid” om bijstand te verlenen 
ter bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie – 
Artikel 92 ter, lid 4

Methode voor de toewijzing per lidstaat 
van uitzonderlijke extra middelen voor de 
doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid” om bijstand te verlenen 
ter bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en ter 
voorbereiding van een rechtvaardig en 
groen, digitaal en veerkrachtig herstel van 
de economie – Artikel 92 ter, lid 4

(Dit amendement geldt voor de hele tekst.)

Or. en

Amendement 255
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Bijlage VII bis – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Voor het aantal werklozen en het 
aantal werkloze jongeren is de 
referentieperiode: het gemiddelde van juni 
tot en met augustus 2020.

b) Voor het aantal werklozen en het 
aantal werkloze jongeren is de 
referentieperiode: het gemiddelde van april 
tot en met juni 2020.

Or. en

Motivering

In de periode die in de oorspronkelijke tekst is vermeld, kan zich, met name in de Zuid-
Europese landen, een seizoensgebonden toename van de werkgelegenheid voordoen in het 
kader van activiteiten die verband houden met het toerisme of de landbouwsector. Daarom 
verdient een andere periode, bijvoorbeeld het tweede kwartaal, de voorkeur.

Amendement 256
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Bijlage VII bis – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat de in de punten 1 en 2 beschreven 
methode betreffende de extra middelen 
voor het jaar 2020 wordt toegepast, zal uit 
de toewijzing een bedrag met een 
steunintensiteit van 30 EUR per inwoner, 
worden toegewezen aan de ultraperifere 
regio’s van NUTS-niveau 2. Die 
toewijzing zal per regio en per lidstaat 
worden verdeeld in verhouding tot de 
totale bevolking van die regio’s. Het 
resterende bedrag voor 2020 zal tussen de 
lidstaten worden verdeeld overeenkomstig 
de in de punten 1 en 2 beschreven 
methode.

Voordat de in de punten 1 en 2 beschreven 
methode betreffende de extra middelen 
voor het jaar 2020 wordt toegepast, zal uit 
de toewijzing een bedrag met een 
steunintensiteit van 30 EUR per inwoner, 
worden toegewezen aan de ultraperifere 
regio’s van NUTS-niveau 2. Die extra 
aanvullende toewijzing zal per regio en 
per lidstaat worden verdeeld in verhouding 
tot de totale bevolking van die regio’s. 
Deze toewijzing moet worden opgeteld bij 
de toewijzing die elke ultraperifere regio 
ontvangt in het kader van de verdeling 
van het nationale totaalbedrag als bepaald 
in de punten 1 en 2. Het resterende bedrag 



PE654.026v01-00 174/174 AM\1210606NL.docx

NL

voor 2020 zal tussen de lidstaten worden 
verdeeld overeenkomstig de in de punten 1 
en 2 beschreven methode.

Or. fr

Amendement 257
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Bijlage VII bis – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Voor het aantal werklozen en het 
aantal werkloze jongeren is de 
referentieperiode: het gemiddelde van juni 
tot en met augustus 2021.

b) Voor het aantal werklozen en het 
aantal werkloze jongeren is de 
referentieperiode: het gemiddelde van april 
tot en met juni 2021.

Or. en

Motivering

In de periode die in de oorspronkelijke tekst is vermeld, kan zich, met name in de Zuid-
Europese landen, een seizoensgebonden toename van de werkgelegenheid voordoen in het 
kader van activiteiten die verband houden met het toerisme of de landbouwsector. Daarom 
verdient een andere periode, bijvoorbeeld het tweede kwartaal, de voorkeur.


