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Amendement 1
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Op het niveau van de Unie is het 
Europees Semester voor coördinatie van 
het economisch beleid (“Europees 
Semester”), met inbegrip van de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
het kader om nationale 
hervormingsprioriteiten te bepalen en de 
uitvoering ervan te monitoren. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategie om deze 
hervormingen te ondersteunen. De 
deelname van regio’s, steden en 
gemeenten aan het proces van het 
Europees Semester is van essentieel 
belang, met name voor het herstel na de 
COVID-19-pandemie, die de gebieden 
binnen de lidstaten op verschillende 
manieren heeft getroffen. Die strategieën 
moeten in aansluiting met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma’s 
worden gepresenteerd als een manier om 
de prioritaire investeringsprojecten die 
nationale of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren.

Or. en

Amendement 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op het niveau van de Unie is het 
Europees Semester voor coördinatie van 
het economisch beleid (“Europees 

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

Semester”), met inbegrip van de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
het kader om nationale 
hervormingsprioriteiten te bepalen en de 
uitvoering ervan te monitoren. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategie om deze 
hervormingen te ondersteunen. Die 
strategieën moeten elke drie jaar in de 
vorm van nationale 
hervormingsprogramma’s worden 
gepresenteerd als een manier om de 
prioritaire investeringsprojecten die 
nationale of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren.

Or. en

Amendement 3
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

zullen in belangrijke mate afhangen van de 
vraag hoe snel de economieën van de 
lidstaten zich van de crisis zullen 
herstellen, wat weer afhankelijk is van de 
budgettaire ruimte waarover de lidstaten 
beschikken om de sociale en economische 
gevolgen van de crisis te beperken, en van 
de veerkracht van hun economieën. 
Daarom zullen hervormingen en 
investeringen om de structurele zwakke 
punten van de economieën aan te pakken 
en hun veerkracht te versterken, van 
essentieel belang zijn om de economieën 
weer op een pad van duurzaam herstel te 
brengen en te voorkomen dat de 
verschillen in de Unie verder toenemen. 
Bovendien heeft de toegenomen 
afhankelijkheid van de lidstaten van 
invoer van buiten Europa geleid tot 
ernstige tekortkomingen in de Europese 
zorgstelsels. Dit geeft aan dat het nodig is 
een groot deel van de productieketen 
terug te halen en korte ketens tot stand te 
brengen om de veerkracht van de lidstaten 
te vergroten.

Or. fr

Amendement 4
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De uitbraak van de pandemie 
COVID-19 in het begin van 2020 heeft de 
economische vooruitzichten voor de 
komende jaren in de Unie en in de rest van 
de wereld veranderd, en vraagt om een 
snelle en gecoördineerde reactie van de 
Unie om het hoofd te bieden aan de 
enorme economische en sociale gevolgen 

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

voor alle lidstaten. De uitdagingen die zijn 
verbonden aan de demografische context 
zijn versterkt door COVID-19. De 
COVID-19-pandemie is veel meer dan een 
gezondheidscrisis, en aangezien de 
economische en sociale gevolgen per land 
zullen verschillen, zal zij 
hoogstwaarschijnlijk de armoede en 
ongelijkheden binnen de Europese Unie 
vergroten. De huidige COVID-19-
pandemie en de voorafgaande economische 
en financiële crisis hebben duidelijk 
gemaakt dat het ontwikkelen van 
deugdelijke en veerkrachtige economieën 
en financiële stelsels op basis van sterke 
economische en maatschappelijke 
structuren de lidstaten helpt om efficiënter 
te reageren op schokken en daar sneller van 
te herstellen. De gevolgen op middellange 
en lange termijn van de COVID-19-crisis 
zullen in belangrijke mate afhangen van de 
vraag hoe snel de economieën van de 
lidstaten zich van de crisis zullen 
herstellen, wat weer afhankelijk is van de 
budgettaire ruimte waarover de lidstaten 
beschikken om de sociale en economische 
gevolgen van de crisis te beperken, en van 
de veerkracht van hun economieën. 
Daarom zullen hervormingen en 
investeringen om de structurele zwakke 
punten van de economieën aan te pakken 
en hun veerkracht te versterken, van 
essentieel belang zijn om de economieën 
weer op een pad van duurzaam herstel te 
brengen en te voorkomen dat de 
verschillen in de Unie verder toenemen.

Or. en

Amendement 5
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

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

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

Or. en

Amendement 6
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
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Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 7
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
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Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) De uitvoering van hervormingen 
die bijdragen tot een hoge mate van 
veerkracht van de binnenlandse 
economieën, het versterken van de 
aanpassingscapaciteit en het ontsluiten van 
het groeipotentieel, behoren tot de 
prioriteiten van het economisch beleid van 
de Unie. We mogen echter niet dezelfde 
fouten maken als bij onze respons op de 
vorige wereldwijde financiële crisis, die 
diepe en schadelijke economische en 
sociale ongelijkheden tot gevolg had. De 
uitvoering van hervormingen is daarom 
van cruciaal belang om het herstel op een 
houdbaar pad vast te stellen en het proces 
van opwaartse economische en sociale 
convergentie te ondersteunen. Dit is des te 
noodzakelijker in de nasleep van de 
pandemie, om de weg vrij te maken voor 
een snel herstel.

Or. en

Amendement 8
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De uitvoering van hervormingen 
die bijdragen tot een hoge mate van 
veerkracht van de binnenlandse 
economieën, het versterken van de 
aanpassingscapaciteit en het ontsluiten van 
het groeipotentieel, behoren tot de 
beleidsprioriteiten van de Unie. Zij zijn 

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

procyclische effecten, behoren tot de 
beleidsprioriteiten van de Unie. Zij zijn 
daarom van cruciaal belang om het herstel 
op een houdbaar pad vast te stellen en het 
proces van opwaartse economische en 
sociale convergentie te ondersteunen. Dit is 
des te noodzakelijker in de nasleep van de 
pandemie, om de weg vrij te maken voor 
een snel herstel.

Or. en

Amendement 9
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 10
Niklas Nienaß

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

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

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

Or. en

Amendement 11
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Goed bestuur is een voorwaarde 
voor het succesvol doorvoeren en beheren 
van een hervormings- en 
investeringsproces waarin de bestuurlijke 
capaciteit van overheidsinstanties en de 
betrokkenheid van een groot aantal 
verschillende belanghebbenden een 
belangrijke rol speelt. De Commissie en 
de lidstaten moeten uitdagingen en 
capaciteitstekorten aanpakken door onder 
andere meer strategische en innovatieve 
oplossingen te bedenken voor het beheer 
van personeel, processen en 
programma’s, het effect van 
randvoorwaarden op stabiliteit en 
zekerheid in hervormings- en 
investeringsprocessen te beheren, en 
ervoor te zorgen dat capaciteitsopbouw 
onder overheidsinstanties en 
begunstigden op passende schaal 
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plaatsvindt.

Or. en

Amendement 12
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Uit eerdere ervaringen is gebleken 
dat investeringen tijdens crises vaak 
drastisch worden verminderd. Het is echter 
van essentieel belang dat investeringen in 
deze specifieke situatie worden 
ondersteund om het herstel te versnellen en 
het groeipotentieel op de lange termijn te 
versterken. Investeren in groene en digitale 
technologieën, capaciteiten en processen 
die gericht zijn op het ondersteunen van de 
overgang naar schone, betaalbare en 
hernieuwbare energie, het stimuleren van 
de energie-efficiëntie van woningen en 
andere belangrijke economische sectoren, 
zijn van belang om duurzame groei te 
realiseren en banen te helpen scheppen. Dit 
zal de Unie ook veerkrachtiger en minder 
afhankelijk maken door diversificatie van 
de belangrijkste toeleveringsketens. De 
COVID-19-pandemie heeft veel 
ongelijkheden aan het licht gebracht en 
daarvan is de digitale kloof een zeer 
ernstige die met name minder ontwikkelde 
regio’s, vrouwen, ouderen en inwoners 
van de ultraperifere gebieden en van 
plattelands-, afgelegen en ontvolkte 
gebieden treft. In tijden waarin zowel 
werk als onderwijs online plaatsvindt, 
bestaat er een duidelijk risico dat de 
digitale kloof regionale ongelijkheden zal 
verdiepen. Digitale ongelijkheid vormt een 
gevaar voor mensen die niet in staat zijn 
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op afstand te werken en voor studenten, 
die een achterstand kunnen oplopen door 
beperkte toegang tot onderwijsmateriaal. 
Er moet meer worden geïnvesteerd in 
digitalisering, digitale innovatie en 
digitale verbondenheid, wat een eerlijke 
en gelijke overgang mogelijk zal maken 
naar een digitalere economie en een 
digitaal online onderwijsstelsel dat voor 
alle burgers toegankelijk is, met name 
voor de meest kwetsbaren in de 
samenleving.

Or. en

Amendement 13
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Uit eerdere ervaringen is gebleken 
dat investeringen tijdens crises vaak 
drastisch worden verminderd. Het is echter 
van het allergrootste belang dat 
investeringen met Europese toegevoegde 
waarde die in deze specifieke situatie een 
bijdrage kan vormen, worden ondersteund 
om het herstel te versnellen en het 
groeipotentieel op de lange termijn te 
versterken. Investeren in groene, duurzame 
en digitale technologieën, capaciteiten en 
processen die gericht zijn op het 
ondersteunen van de overgang naar schone 
energie, het stimuleren van de energie-
efficiëntie van woningen, de algemene 
productiviteit en andere belangrijke 
economische sectoren, zijn van belang om 
inclusieve, duurzame economische groei 
op lange termijn te bevorderen en te 
realiseren en fatsoenlijke en hoogwaardige 
banen voor allen te helpen scheppen en 
tegelijkertijd de levensstandaard te 
verbeteren. Dit zal de Unie ook 
veerkrachtiger en minder afhankelijk 
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maken door diversificatie van de 
belangrijkste toeleveringsketens.

Or. en

Amendement 14
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 15
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 16
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Uit eerdere ervaringen is gebleken 
dat investeringen tijdens crises vaak 
drastisch worden verminderd. Het is echter 
van essentieel belang dat investeringen in 
deze specifieke situatie worden 
ondersteund om het herstel te versnellen en 
het groeipotentieel op de lange termijn te 
versterken. Investeren in groene en digitale 
technologieën, capaciteiten en processen 
die gericht zijn op het ondersteunen van de 
overgang naar schone energie, het 

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

stimuleren van de energie-efficiëntie van 
woningen en andere belangrijke 
economische sectoren, zijn van belang om 
duurzame groei te realiseren en banen te 
helpen scheppen. Dit zal de Unie ook 
veerkrachtiger en minder afhankelijk 
maken door de belangrijkste 
toeleveringsketens te diversifiëren en 
terug te halen naar het grondgebied van 
de Unie.

Or. fr

Amendement 17
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Aangezien de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie voor de regio’s en 
gemeenten in de lidstaten verschillen, is 
het van essentieel belang 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 de faciliteit voor herstel en 
veerkracht. De lidstaten moeten bij het 
opstellen van hun plannen voor herstel en 
veerkracht overleggen met alle partners. 
Partnerschap en meerlagig bestuur in de 
lidstaten moeten worden versterkt en 
nauwlettend worden gevolgd door de 
Europese Commissie.

Or. en

Amendement 18
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Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Vrouwen worden onevenredig 
hard door de crisis getroffen, aangezien 
zij vaak werkzaam zijn in sectoren met 
een stijgende werkloosheid en tijdens 
lockdowns de belangrijkste rol spelen in 
het onderhouden en verzorgen van het 
huishouden. Om de specifieke situatie en 
de rol van vrouwen tijdens de crisis en het 
herstel te verbeteren, moet voorrang 
worden gegeven aan de bevordering van 
gendergelijkheid. Daarom moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
investering in de zorgsector.

Or. en

Amendement 19
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De COVID-19-pandemie heeft de 
gezondheidszorgstelsels in de Europese 
Unie voor een ongekende uitdaging 
gesteld. Hierdoor is duidelijk geworden 
dat de EU, met het oog op een snelle 
sociaaleconomische transformatie, de zeer 
belangrijke taak heeft om veerkracht op te 
bouwen en alle mogelijke 
begrotingsmiddelen in te zetten om de 
Europese gezondheidszorginfrastructuur 
te versterken. De investeringen in het 
kader van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht moeten gericht zijn op de in de 
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EU alomtegenwoordige ongelijkheden op 
gezondheidsgebied, waarbij gelijke 
bescherming moet worden gegarandeerd, 
met bijzondere aandacht voor de meest 
kwetsbaren in de samenleving.

Or. en

Amendement 20
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Geen enkel instrument mag 
voorzien in rechtstreekse financiële steun 
in verband met de uitvoering van 
hervormingen in de lidstaten in antwoord 
op de uitdagingen die in het Europees 
Semester zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 21
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Tegen deze achtergrond is het 
noodzakelijk het huidige kader voor de 
verstrekking van ondersteuning aan de 
lidstaten te versterken en de lidstaten 
directe financiële ondersteuning te bieden 
door middel van een innovatief instrument. 
Hiertoe moet op grond van deze 

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

verordening een faciliteit voor herstel en 
veerkracht (“de faciliteit”) worden 
vastgesteld die doeltreffende financiële en 
significante steun moet verstrekken om de 
uitvoering van hervormingen en 
anticyclische overheidsinvesteringen in de 
lidstaten te versterken.

Or. en

Amendement 22
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 23
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 24
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Horizontale beginselen als bedoeld 
in artikel 3 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie (VEU) en in artikel 10 
VWEU, met inbegrip van de beginselen 
subsidiariteit en evenredigheid als bedoeld 
in artikel 5 VEU moeten worden 
nageleefd bij de uitvoering van de 
faciliteit, rekening houdend met het 
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Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. De lidstaten moeten ook 
voldoen aan de verplichtingen van het 
Verdrag inzake de rechten van het kind en 
van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap, en 
toegankelijkheid garanderen in 
overeenstemming met artikel 9 en met de 
wetgeving van de Unie tot harmonisering 
van toegankelijkheidseisen voor 
producten en diensten. De lidstaten en de 
Commissie moeten ernaar streven 
ongelijkheden op te heffen, de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen en 
het genderperspectief te integreren, 
alsmede discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden. De faciliteit mag geen 
maatregelen ondersteunen die bijdragen 
tot enige vorm van segregatie of 
uitsluiting en mag geen infrastructuur 
ondersteunen die ontoegankelijk is voor 
personen met een handicap. De 
doelstellingen van de faciliteit moeten 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, waarbij rekening 
wordt gehouden met het beginsel “de 
vervuiler betaalt” en de afgesproken 
verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs. Om de 
integriteit van de interne markt te 
beschermen moeten concrete acties 
waarbij ondernemingen gebaat zijn, in 
overeenstemming zijn met de 
staatssteunregels van de Unie zoals 
bedoeld in de artikelen 107 en 108 
VWEU.

Or. en
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Amendement 25
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De soorten financiering en wijzen 
van uitvoering op grond van deze 
verordening moeten worden gekozen op 
basis van hun vermogen om de specifieke 
doelstellingen van de acties te 
verwezenlijken en resultaten op te leveren, 
waarbij met name de kosten van controles, 
de administratieve lasten en het verwachte 
risico op niet-naleving in aanmerking 
moeten worden genomen. Daarvoor moet 
ook het gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten worden 
overwogen, alsmede de in artikel 125, 
lid 1, onder a), van het Financieel 
Reglement bedoelde financiering die niet 
gekoppeld is aan kosten.

(9) De soorten financiering en wijzen 
van uitvoering op grond van deze 
verordening moeten worden gekozen op 
basis van hun vermogen om de specifieke 
doelstellingen van de acties te 
verwezenlijken en resultaten op te leveren, 
waarbij met name de kosten van controles, 
de administratieve lasten en het verwachte 
risico op niet-naleving in aanmerking 
moeten worden genomen. Daarvoor moet 
ook het gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten worden 
overwogen, alsmede de in artikel 125, 
lid 1, onder a), van het Financieel 
Reglement bedoelde financiering die niet 
gekoppeld is aan kosten. Tegelijkertijd 
omvat de faciliteit een aanzienlijke 
hoeveelheid aanvullende middelen die in 
relatief korte tijd moeten worden besteed, 
waardoor de druk op controlesystemen 
toeneemt. Daarom wordt aanbevolen 
doeltreffende 
fraudebestrijdingsmaatregelen vast te 
stellen en toe te passen 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 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

(9) De in deze verordening bedoelde 
financieringsvormen en 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden 
die zij bieden voor het verwezenlijken van 
de specifieke doelstellingen van de acties 
en voor het behalen van resultaten, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
lasten en het verwachte risico van niet-
naleving. Daarvoor moet ook het gebruik 
van vaste bedragen, vaste percentages en 
eenheidskosten worden overwogen, 
alsmede de in artikel 125, lid 1, onder a), 
van het Financieel Reglement bedoelde 
financiering die niet gekoppeld is aan 
kosten.

(9) De in deze verordening bedoelde 
financieringsvormen en 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van hun bijdrage aan het 
behalen van resultaten, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met de kosten 
van controles en de administratieve lasten. 
Daarvoor moet ook het gebruik van vaste 
bedragen, vaste percentages en 
eenheidskosten worden overwogen, 
alsmede de in artikel 125, lid 1, onder a), 
van het Financieel Reglement bedoelde 
financiering die niet gekoppeld is aan 
kosten.

Or. en

Amendement 27
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 28
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) De door deze verordening 
vastgestelde faciliteit zal een bijdrage 
leveren om klimaatacties en 
milieuduurzaamheid te mainstreamen en 
het globale streefdoel te bereiken dat 25 % 
van uitgaven uit de EU-begroting de 
klimaatdoelstellingen ondersteunen.

Or. it

Amendement 29
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Gezien de Europese Green Deal als 
de Europese strategie voor duurzame groei, 
naast andere doelstellingen inzake 
economische ontwikkeling, en de vertaling 
van de toezeggingen van de Unie tot 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
en de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties zal 
de door deze verordening vastgestelde 
faciliteit een bijdrage leveren om 
klimaatacties en milieuduurzaamheid te 
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EU-begroting de klimaatdoelstellingen 
ondersteunen.

mainstreamen, die het groeivermogen van 
de industrie in de Europese Unie, die door 
de COVID-19-crisis zwaar is getroffen, 
echter niet mogen belemmeren.

Or. en

Amendement 30
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Gezien de Europese Green Deal als 
de Europese strategie voor duurzame groei 
en de vertaling van de toezeggingen van de 
Unie tot uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties zal de door deze verordening 
vastgestelde faciliteit een bijdrage leveren 
om klimaatacties en milieuduurzaamheid te 
mainstreamen en het globale streefdoel te 
bereiken dat 50 % van uitgaven uit de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 31
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De doelstellingen van de 
faciliteit moeten worden nagestreefd in 
het kader van de in de Europese pijler van 
sociale rechten uiteengezette 
doelstellingen. Om een betere en 
duurzamere toekomst voor iedereen te 
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bereiken, moet de steun van de faciliteit 
worden gericht op de overkoepelende en 
internationaal erkende agenda van de 
Verenigde Naties voor 2030 en moet een 
bijdrage worden geleverd aan de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling en de bijbehorende 
streefcijfers voor 2030. De Commissie en 
de lidstaten moeten toezien op de 
consistentie, coherentie en synergieën met 
de Europese pijler van sociale rechten en 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Om deze algemene resultaten te 
bereiken, worden de relevante acties 
tijdens de voorbereiding en de uitvoering 
van de faciliteit geïdentificeerd, en worden 
zij in het kader van de relevante evaluaties 
en toetsingen opnieuw beoordeeld.

Or. en

Amendement 33
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Om deze algemene doelstellingen 
te bereiken, worden de relevante acties 
tijdens de voorbereiding en de uitvoering 
van de faciliteit geïdentificeerd, en worden 
zij in het kader van de relevante evaluaties 
en toetsingen opnieuw beoordeeld. Ook 
moet de nodige aandacht worden besteed 
aan het effect van de in het kader van deze 
verordening ingediende nationale plannen 
ter bevordering van de groene transitie, 
maar ook van de digitale transformatie. Zij 
zullen een belangrijke rol spelen bij het 
weer op gang brengen en moderniseren van 
onze economie. Om te helpen vaststellen 
welke in het kader van de faciliteit in 
aanmerking komende programma’s een 
aanzienlijk positief milieueffect sorteren, 
moet de EU-taxonomie inzake ecologisch 
duurzame economische activiteiten 
worden gebruikt.

Or. en

Amendement 34
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om deze algemene doelstellingen 
te bereiken, worden de relevante acties 
tijdens de voorbereiding en de uitvoering 
van de faciliteit geïdentificeerd, en worden 
zij in het kader van de relevante evaluaties 
en toetsingen opnieuw beoordeeld. Ook 
moet de nodige aandacht worden besteed 
aan het effect van de in het kader van deze 
verordening ingediende nationale plannen 
ter bevordering van de groene transitie, 

(12) Om deze algemene doelstellingen 
te bereiken, worden de relevante acties 
tijdens de voorbereiding en de uitvoering 
van de faciliteit geïdentificeerd, en worden 
zij in het kader van de relevante evaluaties 
en toetsingen opnieuw beoordeeld. 
Rekening houdend met de 
groeiprioriteiten van de lidstaat, moet ook 
de nodige aandacht worden besteed aan het 
effect van de in het kader van deze 
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maar ook van de digitale transformatie. Zij 
zullen een belangrijke rol spelen bij het 
weer op gang brengen en moderniseren van 
onze economie.

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

Or. ro

Amendement 35
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 36
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

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

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

Or. en

Amendement 37
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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uitvoeringshandelingen op te heffen.

Or. en

Amendement 38
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 39
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)



AM\1213024NL.docx 31/162 PE655.985v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In overeenstemming met de 
communautaire methode moet het 
Europees Parlement, de enige 
rechtstreeks gekozen EU-instelling en 
samen met de Raad de 
begrotingsautoriteit, zowel democratische 
controle vooraf als controle achteraf 
uitvoeren om te verzekeren dat uitgaven 
in het kader van de faciliteit goed worden 
besteed, de belangen van de EU-burgers 
en de EU dienen, echte meerwaarde 
bieden en economische en sociale 
veerkracht ondersteunen. Er moet worden 
gezorgd voor volledige transparantie van 
alle eindbegunstigden en de 
commissarissen die verantwoordelijk zijn 
voor de faciliteit moeten volledige 
verantwoording afleggen aan het 
Parlement.

Or. en

Amendement 40
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

energiedoelstellingen voor 2030, waardoor 
het groeipotentieel van de economieën van 
de Unie in de nasleep van de crisis wordt 
hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame groei wordt gestimuleerd. Om 
ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten, moet bijzondere 
aandacht worden geschonken aan het 
onevenredige effect van de pandemie op 
de kwetsbaarste delen van de bevolking, 
wat tot diepere ongelijkheid kan leiden. 
De faciliteit moet bijdragen aan de 
bevordering van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen in overeenstemming 
met artikel 8 VWEU. Doelstellingen met 
betrekking tot gendergelijkheid en de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen moeten tijdig en op consistente 
wijze in acht worden genomen in alle 
stadia van de voorbereiding, monitoring, 
uitvoering en evaluatie van programma’s 
die in het kader van de faciliteit voor 
herstel en veerkracht worden 
gefinancierd.

Or. en

Amendement 41
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De algemene doelstelling van de 
faciliteit moet de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie 
zijn. Daartoe moet de faciliteit bijdragen 
aan het verbeteren van de veerkracht en het 
aanpassingsvermogen van de lidstaten, het 
beperken van de sociale en economische 
gevolgen van de crisis, en het ondersteunen 
van de groene en de digitale transitie die 
gericht zijn op het realiseren van een 
klimaatneutraal Europa in 2050, waardoor 

(14) De algemene doelstelling van de 
faciliteit moet de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie 
met het oog op een evenwichtigere 
ontwikkeling in alle lidstaten zijn. Daartoe 
moet de faciliteit bijdragen aan het 
verbeteren van de veerkracht en het 
aanpassingsvermogen van de lidstaten, het 
beperken van de sociale en economische 
gevolgen van de crisis – hetgeen het 
vertrouwen van de burgers in de Europese 
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het groeipotentieel van de economieën van 
de Unie in de nasleep van de crisis wordt 
hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame groei wordt gestimuleerd.

instellingen kan vergroten –, en het 
ondersteunen van de groene en de digitale 
transitie die gericht zijn op het realiseren 
van een klimaatneutraal Europa in 2050, 
waardoor het groeipotentieel van de 
economieën van de Unie in de nasleep van 
de crisis wordt hersteld, wat zal leiden tot 
de bevordering van het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor allen 
en de stimulering van duurzame, 
inclusieve economische groei op lange 
termijn, gesteund door verbeteringen van 
milieuefficiëntie, maatregelen voor een 
veerkrachtige gezondheidszorg, 
klimaatacties en maatregelen voor sociale 
inclusie.

Or. en

Amendement 42
Josianne Cutajar, Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 43
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 44
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De algemene doelstelling van de 
faciliteit moet de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie 
zijn. Daartoe moet de faciliteit bijdragen 
aan het verbeteren van de veerkracht en het 
aanpassingsvermogen van de lidstaten, het 

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

beperken van de sociale en economische 
gevolgen van de crisis, en het ondersteunen 
van de groene en de digitale transitie die 
gericht zijn op het realiseren van een 
klimaatneutraal Europa in uiterlijk 2050, 
waardoor het groeipotentieel van de 
economieën van de Unie in de nasleep van 
de crisis wordt hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd, met 
name in de zorgsector, en duurzame groei 
wordt gestimuleerd.

Or. en

Amendement 45
Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Deze toevoeging wordt voorgesteld gezien het belang van overheidsinvesteringen in de 
bevordering van duurzame groei.
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Amendement 46
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 47
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De algemene doelstelling van de 
faciliteit moet de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie 
zijn. Daartoe moet de faciliteit bijdragen 
aan het verbeteren van de veerkracht en het 
aanpassingsvermogen van de lidstaten, het 
beperken van de sociale en economische 
gevolgen van de crisis, en het ondersteunen 
van de groene en de digitale transitie die 
gericht zijn op het realiseren van een 

(14) De algemene doelstelling van de 
faciliteit moet de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie 
zijn. Daartoe moet de faciliteit bijdragen 
aan het verbeteren van de veerkracht en het 
concurrentievermogen van de lidstaten, 
het beperken van de sociale en 
economische gevolgen van de crisis, en het 
ondersteunen van de groene en de digitale 
transitie die gericht zijn op het realiseren 



AM\1213024NL.docx 37/162 PE655.985v02-00

NL

klimaatneutraal Europa in 2050, waardoor 
het groeipotentieel van de economieën van 
de Unie in de nasleep van de crisis wordt 
hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame groei wordt gestimuleerd.

van een klimaatneutraal Europa in 2050, 
waardoor het groeipotentieel van de 
economieën van de Unie in de nasleep van 
de crisis wordt hersteld, het scheppen van 
werkgelegenheid wordt bevorderd en 
duurzame en gelijkvormige groei wordt 
gestimuleerd.

Or. en

Amendement 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De specifieke doelstelling van de 
faciliteit moet bestaan in het verstrekken 
van financiële steun om de mijlpalen en 
streefdoelen van de hervormingen en 
investeringen zoals vastgelegd in plannen 
voor herstel en veerkracht te bereiken. 
Deze specifieke doelstelling moet worden 
nagestreefd in nauwe samenwerking met 
de betrokken lidstaten.

(15) De specifieke doelstelling van de 
faciliteit moet bestaan in het verstrekken 
van financiële steun om de mijlpalen en 
streefdoelen van de anticyclische 
hervormingen en investeringen zoals 
vastgelegd in plannen voor herstel en 
veerkracht te bereiken. Deze specifieke 
doelstelling moet worden nagestreefd in 
nauwe samenwerking met de betrokken 
lidstaten.

Or. en

Amendement 49
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moeten het plan voor herstel en 

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

veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het herstel- en weerbaarheidsplan moet in 
overeenstemming zijn met de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die in het kader van het 
Europees Semester zijn vastgesteld, met de 
nationale hervormingsprogramma’s, de 
nationale energie- en klimaatplannen, de 
rechtvaardige overgangsplannen en de in 
het kader van de fondsen van de Unie 
vastgestelde partnerschapsovereenkomsten 
en operationele programma’s, en 
tegelijkertijd moet het mogelijkheden 
bieden voor aanvullende investeringen in 
nationale gezondheidsdiensten om de 
modernisering van de 
gezondheidszorginfrastructuur te 
ondersteunen en de 
gezondheidszorgstelsels in de EU 
efficiënter te maken. Om acties te 
stimuleren die binnen de prioriteiten van de 
Europese Groene Deal en de Digitale 
Agenda vallen, moet het plan ook 
maatregelen bevatten die relevant zijn voor 
de groene en de digitale transitie. De 
maatregelen moeten een snelle 
verwezenlijking van de in de nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan vastgestelde 
streefcijfers, doelstellingen en bijdragen 
mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden uitgevoerd met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie. Om de 
burgers te beschermen, lokale 
economieën te ondersteunen, lokale 
gemeenschappen crisisbestendig te maken 
en een duurzame toekomst te creëren, 
moeten de lidstaten hun plan voor herstel 
en veerkracht opstellen in samenspraak 
met lokale en regionale overheden, 
alsmede betrokken maatschappelijke 
organisaties, in overeenstemming met het 
partnerschapsbeginsel. Er moet aandacht 
worden besteed aan stedelijke gebieden 
als motoren voor groene en digitale 
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transformatie en aan regio’s die kampen 
met natuurlijke of demografische 
beperkingen.

Or. en

Amendement 50
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Recital 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moeten het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het herstel- en weerbaarheidsplan moet in 
overeenstemming zijn met de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die in het kader van het 
Europees Semester zijn vastgesteld, met de 
nationale hervormingsprogramma’s, de 
nationale energie- en klimaatplannen, de 
rechtvaardige overgangsplannen en de in 
het kader van de fondsen van de Unie 
vastgestelde partnerschapsovereenkomsten 
en operationele programma’s, alsook met 
alle andere programma’s die reshoring en 
korte ketens in de toeleveringsketens 
ondersteunen. Om acties te stimuleren die 
binnen de prioriteiten van de Europese 
Groene Deal en de Digitale Agenda vallen, 
moet het plan ook maatregelen bevatten die 
relevant zijn voor de groene en de digitale 
transitie. De maatregelen moeten een snelle 
verwezenlijking van de in de nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan vastgestelde 
streefcijfers, doelstellingen en bijdragen 
mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
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milieuprioriteiten van de Unie, met name 
met inachtneming van de in het voorstel 
voor een verordening 2020/0101 (COD) 
vastgestelde nieuwe horizontale 
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”.

Or. fr

Amendement 51
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moeten het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het herstel- en weerbaarheidsplan moet in 
overeenstemming zijn met de nationale 
hervormingsprogramma’s, de nationale 
energie- en klimaatplannen, de 
rechtvaardige overgangsplannen en de in 
het kader van de fondsen van de Unie 
vastgestelde partnerschapsovereenkomsten 
en operationele programma’s. Om acties te 
stimuleren die binnen de prioriteiten van de 
cohesie, de Europese Groene Deal en de 
Digitale Agenda vallen, moet het plan ook 
maatregelen bevatten die relevant zijn voor 
de regionale ontwikkeling en de groene en 
de digitale transitie.
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streefcijfers, doelstellingen en bijdragen 
mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden uitgevoerd met 
volledige inachtneming van de klimaat- 
en milieuprioriteiten van de Unie.

Or. en

Amendement 52
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 53
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 54
Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Door deze wijziging zullen meer investeringen in aanmerking komen voor steun in het kader 
van de faciliteit.

Amendement 55
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Indien een lidstaat op grond van 
artikel 12 van Verordening (EU) 
nr. 472/201311 is vrijgesteld van het 
toezicht op en de beoordeling van het 
Europees Semester, of onderworpen is 
aan toezicht uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 332/2002 van de Raad12, moet 
het mogelijk zijn dat de bepalingen van 
deze verordening op de betrokken lidstaat 
worden toegepast met betrekking tot de 
uitdagingen en prioriteiten die in de in het 
kader van die verordening vastgestelde 
maatregelen zijn vastgesteld.

Schrappen

_________________
11 PB L 140 van 27.5.2013.
12 PB L 53 van 23.2.2002.

Or. en

Amendement 56
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de voorbereiding en de 
uitvoering van de plannen voor herstel en 
veerkracht door de lidstaten mogelijk te 
maken, moet de Raad in staat zijn om het 

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

kader van het Europees Semester de stand 
van de capaciteit voor herstel, veerkracht, 
cohesie en aanpassing in de Unie te 
bespreken. Om een geschikte feitenbasis te 
verzekeren, moet deze bespreking worden 
gebaseerd op de strategische en analytische 
informatie van de Commissie en op de 
informatie over de uitvoering van de 
plannen in de voorgaande jaren.

Or. en

Amendement 57
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Om te zorgen voor een zinvolle 
financiële bijdrage die in verhouding staat 
tot de daadwerkelijke behoeften van de 
lidstaten om de in het herstel- en 
weerbaarheidsplan opgenomen 
hervormingen en investeringen uit te 
voeren en te voltooien, is het passend om 
voor de financiële steun een maximale 
financiële bijdrage (d.w.z. de niet-
terugvorderbare financiële steun) in het 
kader van de faciliteit beschikbaar te 
stellen. Die maximale bijdrage moet 
worden berekend op basis van de 
bevolkingsomvang, de inverse van het 
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd 
van de bevolking en het 
relatievewerkloosheidspercentage van elke 
lidstaat, met name het percentage 
jongeren die geen werk hebben en 
evenmin onderwijs of een opleiding 
volgen, de regionale ongelijkheden 
binnen lidstaten en het 
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armoederisicopercentage van elke 
lidstaat.

Or. en

Amendement 58
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 59
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

financiële bijdrage die in verhouding staat 
tot de daadwerkelijke behoeften van de 
lidstaten om de in het herstel- en 
weerbaarheidsplan opgenomen 
hervormingen en investeringen uit te 
voeren en te voltooien, is het passend om 
voor de financiële steun een maximale 
financiële bijdrage (d.w.z. de niet-
terugvorderbare financiële steun) in het 
kader van de faciliteit beschikbaar te 
stellen. Die maximale bijdrage moet 
worden berekend op basis van de 
bevolkingsomvang, de inverse van het 
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd 
van de bevolking, het relatieve 
werkloosheidspercentage van elke lidstaat 
en het verschil in bbp, gemeten per 
kwartaal, tussen de jaren 2020 en 2019.

Or. fr

Amendement 60
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 61
Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er moet worden gespecificeerd dat het voor eurozonelidstaten verplicht is in oktober een 
ontwerpbegroting in te dienen.

Amendement 62
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh
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Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 63
Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Er moet een procedure worden 
bepaald voor de indiening van voorstellen 
voor plannen voor herstel en veerkracht 
door de lidstaten, en de inhoud daarvan. 
Om de doelmatigheid van de procedures te 
waarborgen, moet een lidstaat in de 
periode vanaf de inwerkingtreding van 
deze verordening tot uiterlijk 31 augustus 
2024 een plan voor herstel en veerkracht 
indienen. Met het oog op een snelle 
uitvoering moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen om samen met de 
relevante voorlopige begrotingsgegevens 
vanaf zes maanden vóór de officiële 
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een ontwerpplan in te dienen. indiening van het plan voor herstel en 
veerkracht een ontwerpplan in te dienen.

Or. en

Amendement 64
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Om concentratie op relevante 
hervormingen en investeringen te 
garanderen, moeten lidstaten die steun 
wensen te ontvangen, bij de Commissie 
een terdege gemotiveerd en onderbouwd 
plan voor herstel en veerkracht indienen. 
Het Europees Parlement moet in alle 
stadia van het proces toegang krijgen tot 
alle informatie over de onderhandelingen 
tussen de Commissie en de lidstaten over 
afzonderlijke plannen voor herstel en 
veerkracht, met inbegrip van tijdige 
toegang tot voorlopige kostenramingen 
voor hervormingen en investeringen. Het 
plan voor herstel en veerkracht moet de 
gedetailleerde reeks maatregelen voor de 
uitvoering omvatten, met inbegrip van 
doelstellingen en mijlpalen, en het 
verwachte effect van het plan voor herstel 
en veerkracht op het groeipotentieel, het 
scheppen van banen en de economische en 
sociale veerkracht, alsmede op de 
bevordering van gendergelijkheid en 
gelijkheid tussen generaties; het moet ook 
maatregelen omvatten die relevant zijn 
voor de groene en de digitale transities; het 
moet ook een toelichting omvatten over de 
afstemming van het voorgestelde plan voor 
herstel en veerkracht op de relevante 
landspecifieke uitdagingen en prioriteiten 
die zijn vastgesteld in het kader van het 
Europees Semester. De Commissie en de 
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lidstaten moeten tijdens het hele proces 
streven naar een nauwe samenwerking.

Or. en

Amendement 65
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Om nationale betrokkenheid bij en 
concentratie op relevante hervormingen en 
investeringen te garanderen, moeten 
lidstaten die steun wensen te ontvangen, bij 
de Commissie een terdege gemotiveerd en 
onderbouwd plan voor herstel en 
veerkracht indienen. Het is van essentieel 
belang dat vertegenwoordigers of 
autoriteiten van het regionale en lokale 
niveau, economische en sociale partners 
en maatschappelijke organisaties worden 
betrokken bij de opstelling van het plan 
voor herstel en veerkracht en er hun 
goedkeuring aan hebben gehecht voordat 
het bij de Commissie wordt ingediend. Het 
plan voor herstel en veerkracht moet de 
gedetailleerde reeks maatregelen voor de 
uitvoering omvatten, met inbegrip van 
doelstellingen en mijlpalen, en het 
verwachte effect van het plan voor herstel 
en veerkracht op het groeipotentieel, het 
scheppen van banen en de economische en 
sociale veerkracht; het moet ook 
maatregelen omvatten die relevant zijn 
voor de groene en de digitale transities; het 
moet ook een toelichting omvatten over de 
afstemming van het voorgestelde plan voor 
herstel en veerkracht op de relevante 
landspecifieke uitdagingen en prioriteiten 
die zijn vastgesteld in het kader van het 
Europees Semester. De Commissie en de 
lidstaten moeten tijdens het hele proces 
streven naar een nauwe samenwerking.
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Or. en

Amendement 66
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Om nationale betrokkenheid bij en 
concentratie op relevante hervormingen en 
investeringen te garanderen, moeten 
lidstaten die steun wensen te ontvangen, bij 
de Commissie een terdege gemotiveerd en 
onderbouwd plan voor herstel en 
veerkracht indienen. Het plan voor herstel 
en veerkracht moet de gedetailleerde reeks 
maatregelen voor de uitvoering omvatten, 
met inbegrip van doelstellingen en 
mijlpalen, en het verwachte effect van het 
plan voor herstel en veerkracht op het 
potentieel voor duurzame en inclusieve 
groei op lange termijn, het aantrekken 
van investeringen, het scheppen van 
hoogwaardige banen voor allen en de 
economische, territoriale en sociale 
veerkracht voor een betere respons op 
verschillende soorten asymmetrische en 
symmetrische schokken; het moet ook 
maatregelen omvatten die relevant zijn 
voor de groene en de digitale transities, 
maatregelen voor een veerkrachtigere 
gezondheidszorg en maatregelen voor een 
beter concurrentievermogen; het moet ook 
een toelichting omvatten over de 
afstemming van het voorgestelde plan voor 
herstel en veerkracht op de relevante 
landspecifieke uitdagingen en prioriteiten 
die zijn vastgesteld in het kader van het 
Europees Semester. De Commissie en de 
lidstaten moeten tijdens het hele proces 
streven naar een nauwe samenwerking.

Or. en
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Motivering

Volgens beschikbare studies is “territoriale veerkracht” een begrip en een nieuw concept dat 
kan helpen regionale/lokale kwetsbaarheden beter vast te stellen, het besluitvormingsproces 
te bevorderen en de transformatie van sociaal-ecologische en technologische systemen te 
verbeteren. Territoriale veerkracht is een innovatief concept en kan bijdragen aan het dichten 
van de kloof tussen de theoretische kennis van veerkracht en de vertaling naar ruimtelijke 
plannen en projecten.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 68
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 69
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 70
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

plan voor herstel en veerkracht op het 
groeipotentieel, het scheppen van banen en 
de economische en sociale veerkracht; het 
moet ook maatregelen omvatten die 
relevant zijn voor de groene en de digitale 
transities, maatregelen die het 
noodzakelijke herstel van de economieën 
van de lidstaten ondersteunen middels 
reshoring en de bevordering van korte 
ketens. De Commissie en de lidstaten 
moeten tijdens het hele proces streven naar 
een nauwe samenwerking.

Or. fr

Amendement 71
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De Commissie moet het door de 
lidstaten voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht beoordelen en daarbij nauw 
samenwerken met de betrokken lidstaat. 
De Commissie zal de nationale 
zeggenschap over het proces volledig 
respecteren en zal daarom rekening houden 
met de door de betrokken lidstaat 
verstrekte motivering en elementen en zal 
nagaan of het door de lidstaat voorgestelde 
plan voor herstel en veerkracht naar 
verwachting zal bijdragen tot de effectieve 
aanpak van de uitdagingen die zijn 
vastgesteld in de desbetreffende 
landspecifieke aanbeveling die tot de 
betrokken lidstaat is gericht of in andere 
relevante documenten die de Commissie 
officieel heeft goedgekeurd in het kader 
van het Europees Semester; of het plan 
maatregelen bevat die doeltreffend 
bijdragen tot de groene en digitale 
overgang en aan het aangaan van de daaruit 

(22) De Commissie moet nauw 
samenwerken met de betrokken lidstaat. 
De Commissie zal de nationale 
zeggenschap over het proces volledig 
respecteren en zal daarom rekening houden 
met de door de betrokken lidstaat 
verstrekte motivering en elementen en zal 
nagaan of het plan maatregelen bevat die 
doeltreffend bijdragen tot de groene en 
digitale overgang en aan het aangaan van 
de daaruit voortvloeiende uitdagingen; of 
te verwachten valt dat het plan voor herstel 
en veerkracht een blijvend effect zal 
hebben op de betrokken lidstaat; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht daadwerkelijk ertoe zal 
bijdragen het groeipotentieel, het scheppen 
van banen en de economische en sociale 
veerkracht van de lidstaat te versterken, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis op te vangen en de economische, 
sociale en territoriale cohesie te 
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voortvloeiende uitdagingen; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht een blijvend effect zal hebben 
op de betrokken lidstaat; of te verwachten 
valt dat het plan voor herstel en veerkracht 
daadwerkelijk ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel, het scheppen van banen en 
de economische en sociale veerkracht van 
de lidstaat te versterken, de economische 
en sociale gevolgen van de crisis op te 
vangen en de economische, sociale en 
territoriale cohesie te bevorderen; of de 
door de lidstaat verstrekte motivering van 
de geraamde totale kosten van het 
ingediende plan voor herstel en veerkracht 
redelijk en aannemelijk is, en of *die 
kosten* in verhouding staan tot de 
verwachte impact op de economie en de 
werkgelegenheid; of het voorgestelde plan 
voor herstel en veerkracht maatregelen 
bevat voor de uitvoering van hervormingen 
en projecten voor overheidsinvesteringen 
die coherente acties behelzen; en of te 
verwachten valt dat de door de betrokken 
lidstaat voorgestelde regeling zal zorgen 
voor daadwerkelijke uitvoering van het 
plan voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren.

bevorderen; of de door de lidstaat 
verstrekte motivering van de geraamde 
totale kosten van het ingediende plan voor 
herstel en veerkracht redelijk en 
aannemelijk is, en of *die kosten* in 
verhouding staan tot de verwachte impact 
op de economie en de werkgelegenheid; of 
het voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen bevat voor de 
uitvoering van hervormingen en projecten 
voor overheidsinvesteringen die coherente 
acties behelzen; en of te verwachten valt 
dat de door de betrokken lidstaat 
voorgestelde regeling zal zorgen voor 
daadwerkelijke uitvoering van het plan 
voor herstel en veerkracht, met inbegrip 
van de beoogde mijlpalen en streefdoelen 
alsmede de bijbehorende indicatoren.

Or. en

Amendement 72
Tomislav Sokol

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De Commissie moet het door de 
lidstaten voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht beoordelen en daarbij nauw 
samenwerken met de betrokken lidstaat. 
De Commissie zal de nationale 
zeggenschap over het proces volledig 

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

respecteren en zal daarom rekening houden 
met de door de betrokken lidstaat 
verstrekte motivering en elementen en zal 
nagaan of het door de lidstaat voorgestelde 
plan voor herstel en veerkracht naar 
verwachting zal bijdragen tot de effectieve 
aanpak van de uitdagingen die zijn 
vastgesteld in de desbetreffende 
landspecifieke aanbeveling die tot de 
betrokken lidstaat is gericht of in andere 
relevante documenten die de Commissie 
officieel heeft goedgekeurd in het kader 
van het Europees Semester; of het plan 
maatregelen bevat die doeltreffend 
bijdragen tot de groene en digitale 
overgang, een betere veerkracht van de 
gezondheidszorg, een sterker 
concurrentievermogen en aan het aangaan 
van de daaruit voortvloeiende uitdagingen; 
of te verwachten valt dat het plan voor 
herstel en veerkracht een blijvend effect zal 
hebben op de betrokken lidstaat; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht daadwerkelijk ertoe zal 
bijdragen het potentieel voor duurzame en 
inclusieve groei op lange termijn, het 
aantrekken van investeringen het 
scheppen van hoogwaardige banen voor 
allen en de economische, territoriale en 
sociale veerkracht van de lidstaat te 
versterken, de economische en sociale 
gevolgen van de crisis op te vangen en de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
te bevorderen met het oog op een 
evenwichtigere ontwikkeling in alle 
lidstaten; of de door de lidstaat verstrekte 
motivering van de geraamde totale kosten 
van het ingediende plan voor herstel en 
veerkracht redelijk en aannemelijk is, en of 
*die kosten* in verhouding staan tot de 
verwachte impact op de economie en de 
werkgelegenheid; of het voorgestelde plan 
voor herstel en veerkracht maatregelen 
bevat voor de uitvoering van hervormingen 
en projecten voor overheidsinvesteringen 
die coherente, effectieve en passende 
acties behelzen; en of te verwachten valt 
dat de door de betrokken lidstaat 
voorgestelde regeling zal zorgen voor 
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daadwerkelijke uitvoering van het plan 
voor herstel en veerkracht, met inbegrip 
van de beoogde mijlpalen en streefdoelen 
alsmede de bijbehorende indicatoren.

Or. en

Amendement 73
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

en sociale gevolgen van de crisis op te 
vangen en de economische, sociale en 
territoriale cohesie te bevorderen; of de 
door de lidstaat verstrekte motivering van 
de geraamde totale kosten van het 
ingediende plan voor herstel en veerkracht 
redelijk en aannemelijk is, en of *die 
kosten* in verhouding staan tot de 
verwachte impact op de economie en de 
werkgelegenheid; of het voorgestelde plan 
voor herstel en veerkracht maatregelen 
bevat voor de uitvoering van hervormingen 
en projecten voor overheidsinvesteringen 
die coherente acties behelzen; en of te 
verwachten valt dat de door de betrokken 
lidstaat voorgestelde regeling zal zorgen 
voor daadwerkelijke uitvoering van het 
plan voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren.

Or. en

Amendement 74
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De Commissie moet het door de 
lidstaten voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht beoordelen en daarbij nauw 
samenwerken met de betrokken lidstaat. 
De Commissie zal de nationale 
zeggenschap over het proces volledig 
respecteren en zal daarom rekening 
houden met de door de betrokken lidstaat 
verstrekte motivering en elementen en zal 
nagaan of het door de lidstaat voorgestelde 
plan voor herstel en veerkracht naar 
verwachting zal bijdragen tot de effectieve 
aanpak van de uitdagingen die zijn 

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

andere relevante documenten die de 
Commissie officieel heeft goedgekeurd in 
het kader van het Europees Semester; of 
het plan maatregelen bevat die doeltreffend 
bijdragen tot de groene en digitale 
overgang en aan het aangaan van de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen; of te 
verwachten valt dat het plan voor herstel en 
veerkracht een blijvend effect zal hebben 
op de betrokken lidstaat; of te verwachten 
valt dat het plan voor herstel en veerkracht 
daadwerkelijk ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel, het scheppen van banen en 
de economische en sociale veerkracht van 
de lidstaat te versterken, de economische 
en sociale gevolgen van de crisis op te 
vangen en de economische, sociale en 
territoriale cohesie te bevorderen; of de 
door de lidstaat verstrekte motivering van 
de geraamde totale kosten van het 
ingediende plan voor herstel en veerkracht 
redelijk en aannemelijk is, en of *die 
kosten* in verhouding staan tot de 
verwachte impact op de economie en de 
werkgelegenheid; of het voorgestelde plan 
voor herstel en veerkracht maatregelen 
bevat voor de uitvoering van hervormingen 
en projecten voor overheidsinvesteringen 
die coherente acties behelzen; en of te 
verwachten valt dat de door de betrokken 
lidstaat voorgestelde regeling zal zorgen 
voor daadwerkelijke uitvoering van het 
plan voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren.

Or. en

Amendement 75
Elżbieta Kruk

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

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

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

lidstaat voorgestelde regeling zal zorgen 
voor daadwerkelijke uitvoering van het 
plan voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren.

Or. en

Motivering

Door deze wijziging zullen meer investeringen in aanmerking komen voor steun in het kader 
van de faciliteit.

Amendement 76
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) In de bijlage bij deze verordening 
moeten passende richtsnoeren worden 
opgenomen aan de hand waarvan de 
Commissie op transparante en billijke 
wijze de plannen voor herstel en veerkracht 
kan beoordelen, en de financiële bijdrage 
kan bepalen conform de in deze 
verordening vastgelegde doelstellingen en 
andere vereisten. Met het oog op 
transparantie en efficiëntie moet een 
waarderingssysteem voor de beoordeling 
van de voorstellen voor plannen voor 
herstel en veerkracht worden ingevoerd.

(23) In de bijlage bij deze verordening 
moeten passende richtsnoeren worden 
opgenomen aan de hand waarvan de 
Commissie op transparante en billijke 
wijze de plannen voor herstel en veerkracht 
kan beoordelen, en de financiële bijdrage 
kan bepalen conform de in deze 
verordening vastgelegde doelstellingen en 
andere vereisten. Met het oog op 
transparantie en efficiëntie moet een 
waarderingssysteem voor de beoordeling 
van de voorstellen voor plannen voor 
herstel en veerkracht worden ingevoerd. 
Deze richtsnoeren moeten een methode 
bevatten voor de monitoring van het 
gebruik van EU-financiering en het 
meten van het klimaat- en milieueffect 
ervan, waarmee kan worden gewaarborgd 
dat de Uniedoelstellingen voor klimaat en 
energie voor 2030 worden behaald en 
tegen 2050 een klimaatneutrale economie 
tot stand wordt gebracht.
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Or. en

Amendement 77
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 78
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro
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Amendement 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(27) Om te zorgen dat de financiële 
steun in de eerste jaren na de crisis 
vervroegd beschikbaar wordt gesteld, en 
dat deze steun verenigbaar is met de 
beschikbare financiering voor dit 
instrument, moeten de middelen vóór 
31 december 2024 aan de lidstaten worden 
toegewezen. Daartoe moeten voor ten 
minste 70 procent van de niet-
terugvorderbare steun de juridische 
verbintenissen uiterlijk op 31 december 
2022 worden aangegaan. Het resterende 
bedrag moet uiterlijk op 31 december 2024 
wettelijk zijn vastgelegd.

Or. en

Amendement 80
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 82
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(29) Het verzoek om een lening moet 
worden gerechtvaardigd door de financiële 
behoeften in verband met aanvullende 
hervormingen en investeringen in het plan 
voor herstel en veerkracht, die met name 
relevant zijn voor de groene en de digitale 
transitie, en derhalve met hogere kosten 
van het plan dan de maximale financiële 
bijdrage die via de niet-terugvorderbare 
bijdrage wordt toegekend. Het moet 
mogelijk zijn het verzoek om een lening 
tegelijk met de indiening van het plan in te 
dienen. Indien het verzoek om een lening 
op een ander tijdstip wordt ingediend, moet 
het vergezeld gaan van een herzien plan 
met aanvullende mijlpalen en streefdoelen. 
Om te zorgen dat de middelen vervroegd 
beschikbaar worden gesteld, moeten de 
lidstaten een verzoek om steun in de vorm 
van een lening uiterlijk op 
31 augustus 2025 indienen. Met het oog op 
een goed financieel beheer moet het totale 
bedrag van alle in het kader van deze 
verordening verstrekte leningen 
geplafonneerd zijn. Bovendien mag het 
maximumvolume van de lening voor elke 
lidstaat niet meer bedragen dan 4,7 % van 
het bruto nationaal inkomen van die 
lidstaat. Een verhoging van het plafond 
moet in uitzonderlijke omstandigheden, 
afhankelijk van de beschikbare middelen, 
mogelijk zijn. Om dezelfde redenen van 
gezond financieel beheer moet het 
mogelijk zijn de lening in schijven te 
betalen aan de hand van het bereiken van 
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de resultaten. de resultaten.

Or. en

Amendement 83
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Een lidstaat moet de mogelijkheid 
hebben om binnen de uitvoeringsperiode 
een gemotiveerd verzoek tot wijziging van 
het plan voor herstel en veerkracht in te 
dienen indien deze handelwijze door 
objectieve omstandigheden 
gerechtvaardigd is. De Commissie moet 
het gemotiveerde verzoek beoordelen en, 
in voorkomend geval, binnen vier maanden 
een nieuw besluit nemen.

(30) Een lidstaat moet de mogelijkheid 
hebben om binnen de uitvoeringsperiode 
een gemotiveerd verzoek tot wijziging van 
het plan voor herstel en veerkracht in te 
dienen indien deze handelwijze door 
objectieve omstandigheden 
gerechtvaardigd is. De Commissie moet 
het gemotiveerde verzoek beoordelen en, 
in voorkomend geval, binnen drie maanden 
een nieuw besluit nemen.

Or. en

Amendement 84
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor een deugdelijk financieel 
beheer moeten specifieke regels worden 
vastgesteld voor de vastleggingen in de 
begroting, betalingen, en de opschorting, 
annulering en invordering van middelen. 
Met het oog op de voorspelbaarheid moet 
het voor de lidstaten mogelijk zijn om elke 
twee jaar verzoeken om betaling in te 
dienen. De betalingen moeten worden 
gebaseerd op een positieve beoordeling 

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

door de Commissie van de uitvoering van 
het plan voor herstel en veerkracht door de 
lidstaat. Opschorting en annulering van de 
financiële bijdrage moeten mogelijk zijn 
wanneer het plan voor herstel en 
veerkracht niet op afdoende wijze is 
uitgevoerd door de lidstaat. Passende 
procedures op tegenspraak moeten worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat het 
besluit van de Commissie over de 
opschorting, annulering en invordering van 
betaalde bedragen het recht van de 
lidstaten vrijwaart om opmerkingen te 
maken. De Commissie moet het Europees 
Parlement en de Raad in kennis stellen 
van haar besluit tot opschorting of 
annulering van financiële bijdragen aan 
een lidstaat. Voor een doeltreffend 
toezicht op de uitvoering moeten de 
lidstaten in het kader van het Europees 
Semester elk kwartaal verslag uitbrengen 
over de stand van zaken bij de uitvoering 
van het plan voor herstel en veerkracht. 
Dergelijke door de betrokken lidstaten 
opgestelde verslagen moeten op passende 
wijze worden weergegeven in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die moeten 
worden gebruikt als instrument om 
verslag uit te brengen over de vorderingen 
bij de voltooiing van de plannen voor 
herstel en veerkracht.

Or. en

Amendement 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor een deugdelijk financieel 
beheer moeten specifieke regels worden 
vastgesteld voor de vastleggingen in de 
begroting, betalingen, en de opschorting, 
annulering en invordering van middelen. 

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

door de Commissie van de uitvoering van 
het plan voor herstel en veerkracht door de 
lidstaat. Opschorting van de financiële 
bijdrage moet mogelijk zijn wanneer het 
plan voor herstel en veerkracht niet op 
afdoende wijze is uitgevoerd door de 
lidstaat. Passende procedures op 
tegenspraak moeten worden vastgesteld om 
ervoor te zorgen dat het besluit van de 
Commissie over de opschorting het recht 
van de lidstaten vrijwaart om opmerkingen 
te maken.

Or. en

Amendement 86
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(32) Voor een deugdelijk financieel 
beheer moeten specifieke regels worden 
vastgesteld voor de vastleggingen in de 
begroting, betalingen, en de opschorting, 
annulering en invordering van middelen. 
Met het oog op de voorspelbaarheid moet 
het voor de lidstaten mogelijk zijn om elke 
twee jaar verzoeken om betaling in te 
dienen. De betalingen moeten worden 
gebaseerd op een positieve beoordeling 
door de Commissie van de uitvoering van 
het plan voor herstel en veerkracht door de 
lidstaat, waarbij voorrang wordt gegeven 
aan maatregelen voor het verhelpen van 
tekortkomingen boven het opleggen van 
sancties. Opschorting en annulering van de 
financiële bijdrage moeten mogelijk zijn 
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procedures op tegenspraak moeten worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat het 
besluit van de Commissie over de 
opschorting, annulering en invordering van 
betaalde bedragen het recht van de 
lidstaten vrijwaart om opmerkingen te 
maken.

wanneer het plan voor herstel en 
veerkracht niet op afdoende wijze is 
uitgevoerd door de lidstaat. Passende 
procedures op tegenspraak moeten worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat het 
besluit van de Commissie over de 
opschorting, annulering en invordering van 
betaalde bedragen het recht van de 
lidstaten vrijwaart om opmerkingen te 
maken.

Or. ro

Amendement 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 88
Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Overweging 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De verslaglegging over de voortgang van de uitvoering moet minder vaak plaatsvinden 
teneinde te voorkomen dat er situaties van overbelasting en overmatige druk ontstaan binnen 
het Europees Semester. Daarnaast is het lastig de voortgang gedurende zulke korte perioden 
goed in kaart te brengen.

Amendement 89
Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 90
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 91
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Op grond van de alinea’s 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 
beter wetgeven van 13 april 2016 moet de 
door deze verordening ingestelde faciliteit 
voor herstel en veerkracht worden 
geëvalueerd op basis van informatie die op 
grond van specifieke 
monitoringvoorschriften is verzameld, 

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

waarbij overregulering en administratieve 
lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, 
worden vermeden. Deze voorschriften 
moeten, als basis voor de evaluatie van de 
effecten van het programma in de praktijk, 
waar nodig meetbare indicatoren omvatten. 
De Commissie neemt de lijst van 
indicatoren die wordt gebruikt voor de 
evaluatie van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht, op in de richtsnoeren in de 
bijlage bij deze verordening.

Or. en

Amendement 92
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(37) De Commissie brengt jaarlijks 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad over de uitvoering van de bij deze 
verordening ingestelde faciliteit. Dit 
verslag moet informatie bevatten over de 
vooruitgang die iedere lidstaat heeft 
geboekt in het kader van de goedgekeurde 
plannen voor herstel en veerkracht; het 
moet ook informatie bevatten over de 
hoogte van de opbrengsten die in het kader 
van het herstelinstrument voor de Europese 
Unie in het voorgaande jaar aan de 
faciliteit zijn toegewezen, uitgesplitst naar 
begrotingsonderdeel, en de bijdrage van de 
via het herstelinstrument voor de Europese 
Unie gegenereerde middelen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de faciliteit. Het Parlement neemt een 
resolutie aan betreffende het door de 
Commissie gepubliceerde jaarlijks 
verslag. Met het oog op de transparantie 
publiceert de Commissie een volledige lijst 
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van uiteindelijke begunstigden.

Or. en

Amendement 93
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De door de lidstaten uit te voeren 
plannen voor herstel en veerkracht en de 
daaraan toegewezen financiële bijdrage 
moeten door de Commissie bij 
uitvoeringshandeling worden vastgesteld. 
Om eenvormige voorwaarden voor de 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. De uitvoeringsbevoegdheden 
met betrekking tot de vaststelling van de 
plannen voor herstel en veerkracht en de 
betaling van de financiële steun bij 
vervulling van de relevante mijlpalen en 
streefdoelen moet door de Commissie 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad, volgens 
de onderzoeksprocedure daarvan13. Na de 
vaststelling van een uitvoeringshandeling 
moet het voor de betrokken lidstaat en de 
Commissie mogelijk zijn om met 
betrekking tot bepaalde operationele 
regelingen van technische aard 
overeenstemming te bereiken over de 
aspecten van de uitvoering met betrekking 
tot de termijnen, de indicatoren voor de 
mijlpalen en streefdoelen, en de toegang tot 
de onderliggende gegevens. Om de 
voortdurende relevantie van de 
operationele regelingen met betrekking tot 
de heersende omstandigheden tijdens de 
uitvoering van het plan voor herstel en 

(39) De door de lidstaten uit te voeren 
plannen voor herstel en veerkracht en de 
daaraan toegewezen financiële bijdrage 
moeten door de Commissie bij 
gedelegeerde handeling worden 
vastgesteld. Na de goedkeuring door de 
Commissie van de plannen voor herstel en 
veerkracht neemt het Parlement ofwel een 
resolutie aan om te verklaren dat het geen 
bezwaar zal maken tegen het besluit van 
de Commissie, ofwel oefent het zijn 
vetorecht uit ten aanzien van de 
gedelegeerde handeling. Na de vaststelling 
van een gedelegeerde handeling moet het 
voor de betrokken lidstaat en de 
Commissie mogelijk zijn om met 
betrekking tot bepaalde operationele 
regelingen van technische aard 
overeenstemming te bereiken over de 
aspecten van de uitvoering met betrekking 
tot de termijnen, de indicatoren voor de 
mijlpalen en streefdoelen, en de toegang tot 
de onderliggende gegevens. Om de 
voortdurende relevantie van de 
operationele regelingen met betrekking tot 
de heersende omstandigheden tijdens de 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht mogelijk te maken, moet het 
mogelijk zijn dat de onderdelen van 
dergelijke technische regelingen met 
wederzijdse instemming kunnen worden 
gewijzigd.
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veerkracht mogelijk te maken, moet het 
mogelijk zijn dat de onderdelen van 
dergelijke technische regelingen met 
wederzijdse instemming kunnen worden 
gewijzigd. De horizontale regels die door 
het Europees Parlement en de Raad zijn 
vastgesteld op basis van artikel 322 
VWEU op deze verordening van 
toepassing. Deze regels zijn neergelegd in 
het Financieel Reglement en bepalen met 
name de procedure om het budget vast te 
stellen en uit te voeren door middel van 
subsidies, aanbestedingen, prijzen en 
indirecte uitvoering, en voorzien in 
controles van de verantwoordelijkheid van 
financiële actoren. De op grond van 
artikel 322 VWEU vastgestelde regels 
hebben eveneens betrekking op de 
bescherming van de begroting van de 
Unie bij algemene tekortkomingen in de 
lidstaten op het gebied van de rechtsstaat, 
aangezien de rechtsstaat een essentiële 
voorwaarde is voor deugdelijk financieel 
beheer en een doeltreffende EU-
financiering.
_________________
13 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Or. en

Amendement 94
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De horizontale regels die 
door het Europees Parlement en de Raad 
zijn vastgesteld op basis van artikel 322 
VWEU op deze verordening van 
toepassing. Deze regels zijn neergelegd in 
het Financieel Reglement en bepalen met 
name de procedure om het budget vast te 
stellen en uit te voeren door middel van 
subsidies, aanbestedingen, prijzen en 
indirecte uitvoering, en voorzien in 
controles van de verantwoordelijkheid van 
financiële actoren. De op basis van 
artikel 322 VWEU vastgestelde regels 
hebben ook betrekking op de bescherming 
van de begroting van de Unie in geval van 
algemene tekortkomingen ten aanzien van 
de rechtsstaat in de lidstaten, aangezien 
de eerbiediging van de rechtsstaat een 
essentiële basisvoorwaarde is voor een 
goed financieel beheer en effectieve EU-
financiering, terwijl bescherming van de 
uiteindelijke begunstigden van essentieel 
belang is voor het mogelijk maken van 
overheidsinvesteringen en hervormingen 
die de economieën van de lidstaten 
veerkrachtiger en beter voorbereid op de 
toekomst maken. 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. 
De Europese Commissie moet zo nodig, 
met de goedkeuring van het Europees 
Parlement en de Raad, het beheer van de 
financiering richting de ontvangers 
tijdelijk rechtstreeks – of onrechtstreeks – 
op zich nemen, zonder de betrokkenheid 
van nationale overheden die zich schuldig 
maken aan een schending van de 
rechtsstaat.

Or. en
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Amendement 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amendement 96
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad14, Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/95 van de Raad15, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad16 
en Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad17 moeten de financiële belangen van 
de Unie worden beschermd door 
evenredige maatregelen, daaronder 
begrepen voorkoming, opsporing, correctie 
en onderzoek van onregelmatigheden en 
fraude, terugvordering van verloren 
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist 
bestede financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
administratieve onderzoeken, daaronder 
begrepen controles en verificaties ter 
plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er 
sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1939 kan het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM) overgaan tot 
onderzoek en vervolging van fraude en 
andere strafbare feiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van Richtlijn (EU) 

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

2017/1371 van het Europees Parlement en 
de Raad18. Personen of entiteiten die 
middelen van de Unie ontvangen, moeten 
overeenkomstig het Financieel Reglement 
ten volle meewerken aan de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie, de 
nodige rechten en toegang verlenen aan de 
Commissie, OLAF, het EOM en de 
Europese Rekenkamer, alsmede ervoor 
zorgen dat derden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van middelen van de Unie aan 
de Commissie, OLAF, het EOM en de 
Europese Rekenkamer gelijkwaardige 
rechten verlenen. De lidstaten moeten 
tegelijkertijd krachtige mechanismen ter 
preventie van mogelijke fraude en 
corruptie invoeren, bijvoorbeeld in de 
vorm van versterkte samenwerking met 
het Europees Openbaar Ministerie.

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

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

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

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

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

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

17 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 

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

nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
(“EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 98
Niklas Nienaß

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

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

3. “Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid” 
(“Europees Semester”): het proces als 
bedoeld in artikel 2 bis van Verordening 
(EG) nr. 1466/97 van de Raad van 
7 juli 199720. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt hier de betrokkenheid 
van de regio’s, steden en gemeenten aan 
toegevoegd.

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

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

Or. en

Amendement 99
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro
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Amendement 100
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 101
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er mogen geen investeringen worden 
gedaan in activiteiten die de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht in 
de weg kunnen staan. Overeenkomstig het 
beginsel “geen schade berokkenen” mag 
de faciliteit niet voorzien in financiële 
steun voor in bijlage V, punt B, bij het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het InvestEU-programma 
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vermelde uitgesloten activiteiten1 bis.

_________________
1 bis 2020/0108 (COD), Brussel, 29.5.2020, 
COM(2020) 403 final.

Or. en

Amendement 102
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Investeringen in het kader van de faciliteit 
voor herstel en veerkracht mogen geen 
afbreuk doen aan de milieudoelstellingen 
uit hoofde van de taxonomie voor 
duurzame financiering overeenkomstig 
Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 juni 2018 betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen 
en tot wijziging van Verordening 
(EU) 2019/2088. Investeringen die 
betrekking hebben op 
milieuduurzaamheid moeten voldoen aan 
de technische screeningcriteria van de 
EU-taxonomie.

Or. en

Amendement 103
Tomislav Sokol

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

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

1. De algemene doelstelling van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht is om, 
met het oog op een harmonieuzere 
ontwikkeling, de economische, sociale en 
territoriale cohesie van de Unie te 
bevorderen door de veerkracht en het 
aanpassingsvermogen van de lidstaten te 
verbeteren, de sociale en economische 
gevolgen van de crisis te verzachten 
teneinde het vertrouwen van de burgers in 
de Europese instellingen te versterken, en 
de groene en de digitale transitie te 
ondersteunen, en aldus ertoe bij te dragen 
het groeipotentieel van de economieën van 
de Unie te herstellen, het scheppen van 
banen in de nasleep van de COVID-19-
crisis te stimuleren en duurzame 
economische groei op de lange termijn te 
bevorderen op basis van verbeteringen van 
de milieuefficiëntie, veerkrachtige 
maatregelen betreffende de 
gezondheidszorg, klimaatacties en 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
sociale inclusie.

Or. en

Amendement 104
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

economieën van de Unie te herstellen, haar 
concurrentievermogen te versterken, het 
scheppen en in stand houden van banen in 
de nasleep van de COVID-19-crisis te 
stimuleren en slimme en duurzame groei te 
bevorderen.

Or. it

Amendement 105
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De algemene doelstelling van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht is de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie te bevorderen door de 
veerkracht en het aanpassingsvermogen 
van de lidstaten te verbeteren, de sociale en 
economische gevolgen van de crisis te 
verzachten, een groene en concurrerende 
kenniseconomie en de digitale transitie te 
ondersteunen, en aldus ertoe bij te dragen 
het groeipotentieel van de economieën van 
de Unie te herstellen, het scheppen van 
banen in de nasleep van de COVID-19-
crisis te stimuleren en duurzame en 
concurrerende groei te bevorderen.

Or. en

Amendement 106
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

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

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

1. De algemene doelstelling van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht is de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie te bevorderen door de 
veerkracht en het aanpassingsvermogen 
van de lidstaten te verbeteren, de sociale en 
economische gevolgen van de crisis te 
verzachten en tegelijkertijd sociale 
ongelijkheid te bestrijden en de groene en 
de digitale transitie te ondersteunen, en 
aldus ertoe bij te dragen het groeipotentieel 
van de economieën van de Unie te 
herstellen, het scheppen van banen in de 
nasleep van de COVID-19-crisis te 
stimuleren en duurzame groei te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 107
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De algemene doelstelling van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht is de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie te bevorderen door de 
veerkracht en het aanpassingsvermogen 
van de lidstaten te verbeteren, de sociale en 
economische gevolgen van de crisis te 
verzachten en de groene en de digitale 
transitie te ondersteunen, en aldus ertoe bij 
te dragen het groeipotentieel van de 
economieën van de Unie te herstellen, het 
scheppen van banen in de nasleep van de 
COVID-19-crisis te stimuleren, met name 
in de zorgsector, en duurzame groei te 
bevorderen.

Or. en
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Amendement 108
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op die algemene 
doelstelling is de specifieke doelstelling 
van de faciliteit voor herstel en veerkracht 
de lidstaten financiële steun te verstrekken 
ter verwezenlijking van de in hun plannen 
voor herstel en veerkracht vastgelegde 
mijlpalen en streefdoelen van de 
hervormingen en investeringen. Deze 
specifieke doelstelling zal worden 
nagestreefd in nauwe samenwerking met 
de betrokken lidstaten.

2. Met het oog op die algemene 
doelstelling is de specifieke doelstelling 
van de faciliteit voor herstel en veerkracht 
de lidstaten financiële steun te verstrekken 
ter verwezenlijking van de in hun plannen 
voor herstel en veerkracht vastgelegde 
mijlpalen en streefdoelen van de 
structurele hervormingen (met inbegrip 
van die van de stelsels voor openbaar 
bestuur) en investeringen. Deze specifieke 
doelstelling zal worden nagestreefd in 
nauwe samenwerking met de betrokken 
lidstaten.

Or. en

Amendement 109
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op die algemene 
doelstelling is de specifieke doelstelling 
van de faciliteit voor herstel en veerkracht 
de lidstaten financiële steun te verstrekken 
ter verwezenlijking van de in hun plannen 
voor herstel en veerkracht vastgelegde 
mijlpalen en streefdoelen van de 
hervormingen en investeringen. Deze 
specifieke doelstelling zal worden 
nagestreefd in nauwe samenwerking met 
de betrokken lidstaten.

2. Met het oog op die algemene 
doelstelling is de specifieke doelstelling 
van de faciliteit voor herstel en veerkracht 
de lidstaten financiële steun te verstrekken 
ter verwezenlijking van de in hun plannen 
voor herstel en veerkracht vastgelegde 
mijlpalen en streefdoelen van de 
anticyclische hervormingen en 
investeringen. Deze specifieke doelstelling 
zal worden nagestreefd in nauwe 
samenwerking met de betrokken lidstaten.
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Or. en

Amendement 110
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Horizontale beginselen

1. De lidstaten en de Commissie zorgen bij 
de uitvoering van de faciliteit voor de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
naleving van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.
2. De lidstaten en de Commissie zien erop 
toe dat de gelijkheid van vrouwen en 
mannen, gendermainstreaming en de 
integratie van het genderperspectief 
worden meegewogen en bevorderd tijdens 
de voorbereiding en uitvoering van de 
plannen, onder meer op het vlak van 
toezicht, rapportage en evaluatie.
3. De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en de uitvoering van, 
het toezicht op, de rapportage over en de 
evaluatie van programma’s te voorkomen. 
Tijdens de voorbereiding en uitvoering 
van plannen voor herstel en veerkracht 
wordt met name rekening gehouden met 
de toegankelijkheid voor personen met 
een handicap.
4. De doelstellingen van de faciliteit 
worden nagestreefd met als doel het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
als bedoeld in artikel 11 VWEU, rekening 
houdend met de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN en de Klimaatovereenkomst van 
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Parijs. De doelstellingen van de faciliteit 
worden nagestreefd met volledige 
inachtneming van het milieuacquis van de 
EU. Investeringen in fossiele brandstoffen 
komen niet in aanmerking voor steun.

Or. en

Amendement 111
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
bedragen kunnen ook uitgaven dekken in 
verband met voorbereidende, monitoring-, 
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die 
nodig zijn voor het beheer van elk 
instrument en de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan, informatie- en 
communicatiemaatregelen, waaronder 
institutionele communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie en 
administratieve bijstand die de Commissie 
doet voor het beheer van elk instrument.

Or. en
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Amendement 112
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 113
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
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Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 114
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Middelen uit programma’s in gedeeld 

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

Or. en

Amendement 115
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Middelen uit programma’s in gedeeld 

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

Or. en

Amendement 116
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Middelen uit programma’s in gedeeld Middelen voor programma’s in gedeeld 
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beheer beheer

Or. en

Amendement 117
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De aan de lidstaten in gedeeld beheer 
toegewezen middelen kunnen op hun 
verzoek naar de faciliteit worden 
overgeschreven zonder afbreuk te doen 
aan financiering ten behoeve van de 
cohesie en landbouw. De Commissie 
wendt die middelen op directe wijze aan in 
overeenstemming met artikel 62, lid 1, 
onder a), van het Financieel Reglement. 
Die middelen worden gebruikt ten voordele 
van de betrokken lidstaat.

Or. ro

Amendement 118
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De aan de faciliteit toegewezen middelen 
kunnen op verzoek van een lidstaat naar de 
fondsen van de Unie worden 
overgeschreven en worden gebruikt ten 
voordele van de lidstaat die de 
overschrijving heeft aangevraagd. Deze 
middelen worden in gedeeld beheer 
aangewend overeenkomstig artikel 63 van 
het Financieel Reglement. Op deze 
middelen zijn de regels met betrekking tot 
ontvangers van Uniefinanciering van 
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toepassing.

Or. en

Amendement 119
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De aan de lidstaten in gedeeld beheer 
toegewezen middelen kunnen op hun 
verzoek naar de faciliteit worden 
overgeschreven (behalve middelen voor 
het EFRO, het Elfpo en het ESF+). De 
Commissie wendt die middelen op directe 
wijze aan in overeenstemming met 
artikel 62, lid 1, onder a), van het 
Financieel Reglement. Die middelen 
worden gebruikt ten voordele van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 120
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De faciliteit voor herstel en veerkracht 
wordt door de Commissie in direct beheer 
uitgevoerd overeenkomstig het Financieel 
Reglement.

Schrappen

Or. fr

Amendement 121
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Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 122
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 123
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 124
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij significante niet-naleving in 
verband met een van de in artikel 15, lid 
7, van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
[...] [GB-verordening] bedoelde gevallen 
stelt de Raad, op voorstel van de 
Commissie, bij wege van 
uitvoeringshandeling een besluit vast tot 
opschorting van de termijn voor de 
vaststelling van de in artikel 17, leden 1 
en 2, bedoelde besluiten of tot opschorting 
van de betalingen in het kader van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht.

Schrappen

Het in de eerste alinea bedoelde besluit tot 
opschorting van de betalingen is van 
toepassing op betalingsaanvragen die na 
de datum van het besluit tot opschorting 
worden ingediend.
De opschorting van de in artikel 17 
bedoelde termijn is van toepassing met 
ingang van de dag volgende op de 
vaststelling van het in de eerste alinea 
bedoelde besluit.
In geval van opschorting van de 
betalingen is artikel 15, lid 9, van de 
verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
(...) van toepassing.

Or. en

Amendement 125
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Bij significante niet-naleving in 
verband met een van de in artikel 15, lid 
7, van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
[...] [GB-verordening] bedoelde gevallen 
stelt de Raad, op voorstel van de 
Commissie, bij wege van 
uitvoeringshandeling een besluit vast tot 
opschorting van de termijn voor de 
vaststelling van de in artikel 17, leden 1 
en 2, bedoelde besluiten of tot opschorting 
van de betalingen in het kader van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht.

Schrappen

Het in de eerste alinea bedoelde besluit tot 
opschorting van de betalingen is van 
toepassing op betalingsaanvragen die na 
de datum van het besluit tot opschorting 
worden ingediend.
De opschorting van de in artikel 17 
bedoelde termijn is van toepassing met 
ingang van de dag volgende op de 
vaststelling van het in de eerste alinea 
bedoelde besluit.
In geval van opschorting van de 
betalingen is artikel 15, lid 9, van de 
verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
(...) van toepassing.

Or. en

Amendement 126
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 1– alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij significante niet-naleving in verband 
met een van de in artikel 15, lid 7, van de 
verordening houdende gemeenschappelijke 

Bij significante niet-naleving in verband 
met een van de in artikel 15, lid 7, van de 
verordening houdende gemeenschappelijke 
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bepalingen inzake [...] [GB-verordening] 
bedoelde gevallen stelt de Raad, op 
voorstel van de Commissie, bij wege van 
uitvoeringshandeling een besluit vast tot 
opschorting van de termijn voor de 
vaststelling van de in artikel 17, leden 1 en 
2, bedoelde besluiten of tot opschorting 
van de betalingen in het kader van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht.

bepalingen inzake [...] [GB-verordening] 
bedoelde gevallen stelt de Commissie, bij 
wege van uitvoeringshandeling een besluit 
vast tot opschorting van de termijn voor de 
vaststelling van de in artikel 17, leden 1 en 
2, bedoelde besluiten of tot opschorting 
van de betalingen in het kader van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht.

Or. en

Amendement 127
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Doet zich een van de in artikel 15, 
lid 11, van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
[...] bedoelde gevallen voor, dan stelt de 
Raad, op voorstel van de Commissie, bij 
wege van uitvoeringshandeling een 
besluit vast tot opheffing van de in het 
vorige lid bedoelde opschorting van de 
termijn of van de betalingen.

Schrappen

De desbetreffende procedures of 
betalingen worden hervat op de dag 
volgende op de opheffing van de 
opschorting.

Or. en

Amendement 128
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De desbetreffende procedures of 
betalingen worden hervat op de dag 
volgende op de opheffing van de 
opschorting.

Schrappen

Or. en

Amendement 129
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 130
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

lid 1, onder a), bedoelde bedrag wordt voor 
elke lidstaat een maximale financiële 
bijdrage berekend aan de hand van de in 
bijlage I beschreven methode, op basis van 
de bevolkingsomvang, rekening houdend 
met het ontvolkingspercentage, de inverse 
van het bruto binnenlands product (bbp) 
per hoofd van de bevolking, de daling van 
het bbp als gevolg van de COVID-19-
pandemie en het relatieve 
werkloosheidspercentage van elke lidstaat.

Or. en

Amendement 131
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor de toewijzing van het in artikel 5, lid 
1, onder a), bedoelde bedrag wordt voor 
elke lidstaat een maximale financiële 
bijdrage berekend aan de hand van de in 
bijlage I beschreven methode, op basis van 
de bevolkingsomvang, de inverse van het 
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd 
van de bevolking, het relatieve 
werkloosheidspercentage van elke lidstaat 
en het verschil in bbp, gemeten per 
kwartaal, tussen de jaren 2020 en 2019.

Or. fr

Amendement 132
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 133
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 134
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de periode die begint na 
31 december 2022 en loopt tot en met 
31 december 2024 kan de Commissie, 
voor zover financiële middelen 
beschikbaar zijn, in overeenstemming met 
het tijdschema van het Europees Semester 
oproepen tot het indienen van voorstellen 

Schrappen
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organiseren. Daartoe maakt zij een 
indicatief tijdschema voor de in die 
periode te organiseren oproepen bekend 
en geeft zij bij elke oproep het voor 
toewijzing beschikbare bedrag aan. Elke 
lidstaat kan voorstellen voor de uitvoering 
van het plan voor herstel en veerkracht 
middelen te ontvangen tot het 
maximumbedrag dat overeenkomt met 
zijn toewijzingsaandeel in het voor 
toewijzing beschikbare bedrag als bedoeld 
in bijlage I.

Or. en

Amendement 135
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 136
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Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in de periode tot 
en met 31 december 2024 een lidstaat op 
aanvraag steun in de vorm leningen 
verstrekken voor de uitvoering van zijn 
plannen voor herstel en veerkracht.

1. De Commissie kan in de periode tot 
en met 31 december 2025 een lidstaat op 
aanvraag steun in de vorm leningen 
verstrekken voor de uitvoering van zijn 
plannen voor herstel en veerkracht.

Or. en

Amendement 137
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 138
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de redenen voor de steun in de 
vorm van leningen, die moet worden 

a) de redenen voor de steun in de 
vorm van leningen, die moet worden 
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gerechtvaardigd door de grotere financiële 
behoeften in verband met aanvullende 
hervormingen en investeringen;

gerechtvaardigd door de grotere financiële 
behoeften in verband met aanvullende 
anticyclische hervormingen en 
investeringen;

Or. en

Amendement 139
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aanvullende hervormingen en 
investeringen in overeenstemming met 
artikel 15;

b) de aanvullende anticyclische 
hervormingen en investeringen in 
overeenstemming met artikel 15;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aanvullende hervormingen en 
investeringen voldoen aan de in artikel 16, 
lid 3, vermelde criteria.

b) de aanvullende anticyclische 
hervormingen en investeringen voldoen 
aan de in artikel 16, lid 3, vermelde 
criteria.

Or. en

Amendement 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de overige elementen die nodig zijn 
voor de uitvoering van de steun in de vorm 
van leningen in verband met de betrokken 
hervormingen en investeringsprojecten 
overeenkomstig het in artikel 17, lid 2, 
bedoelde besluit.

e) de overige elementen die nodig zijn 
voor de uitvoering van de steun in de vorm 
van leningen in verband met de betrokken 
anticyclische hervormingen en 
investeringsprojecten overeenkomstig het 
in artikel 17, lid 2, bedoelde besluit.

Or. en

Amendement 142
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 143
Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
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Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Door deze wijziging zullen meer investeringen in aanmerking komen voor steun in het kader 
van de faciliteit.

Amendement 144
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het doel van de faciliteit voor 
herstel en veerkracht is de EU te helpen 
de crisis als gevolg van de COVID-19-
pandemie het hoofd te bieden in de vorm 
van een territoriale diversificatie van 
investeringen, waarbij regionale 
autoriteiten, beroepsorganisaties en ngo’s 
een essentiële rol spelen bij het 
identificeren en beoordelen van specifieke 
investeringsbehoeften in het kader van de 
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plannen voor herstel en veerkracht. De 
Commissie brengt een gedragscode voor 
partnerschap uit met minimumnormen 
ten aanzien van de betrokkenheid van de 
bevoegde lokale en regionale autoriteiten, 
beroepsorganisaties en relevante 
maatschappelijke organisaties, 
overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel.

Or. en

Amendement 145
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn afgestemd op de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die zijn vastgesteld in het 
kader van het Europees Semester, vooral 
die welke van belang zijn voor of 
voortvloeien uit de groene en de digitale 
transitie. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn ook in overeenstemming 
met de informatie die door de lidstaten is 
opgenomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s in het kader van 
het Europees Semester, in hun nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/199921, in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie22 alsmede in de 
partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma’s in het kader van 
de fondsen van de Unie.

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn afgestemd op de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die zijn vastgesteld in het 
kader van het Europees Semester, vooral 
die welke van belang zijn voor of 
voortvloeien uit de groene en de digitale 
transitie, met inbegrip van investeringen 
in digitalisering, digitale innovatie en 
digitale connectiviteit, in het bijzonder 
internetconnectiviteit teneinde te 
waarborgen dat alle burgers, met name de 
meest kwetsbare groepen in de 
samenleving, over een aansluiting 
beschikken, en bieden in het kader van de 
COVID-19-pandemie bovendien ruimte 
voor aanvullende investeringen in de 
nationale gezondheidsdiensten met het 
oog op de modernisering van de 
gezondheidsinfrastructuur en de 
bevordering van de efficiëntie van de 
gezondheidsstelsels in de EU. 
Investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels zullen de 
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veerkracht van de lidstaten doen 
toenemen en de algehele stabiliteit van de 
Unie versterken. De plannen voor herstel 
en veerkracht zijn ook in overeenstemming 
met de informatie die door de lidstaten is 
opgenomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s in het kader van 
het Europees Semester, in hun nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/199921, in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie22 alsmede in de 
partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma’s in het kader van 
de fondsen van de Unie.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendement 146
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn afgestemd op de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die zijn vastgesteld in het 
kader van het Europees Semester, vooral 
die welke van belang zijn voor of 
voortvloeien uit de groene en de digitale 
transitie. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn ook in overeenstemming 
met de informatie die door de lidstaten is 
opgenomen in de nationale 

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn afgestemd op de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten in overeenstemming met de 
informatie die door de lidstaten is 
opgenomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s in het kader van 
het Europees Semester, in hun nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/199921, in de 
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hervormingsprogramma’s in het kader van 
het Europees Semester, in hun nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/199921, in de 
territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie22 alsmede in de 
partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma’s in het kader van 
de fondsen van de Unie.

territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie22 alsmede in de 
partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma’s in het kader van 
de fondsen van de Unie.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendement 147
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De plannen voor herstel en 
veerkracht zijn afgestemd op de 
desbetreffende landspecifieke uitdagingen 
en prioriteiten die zijn vastgesteld in het 
kader van het Europees Semester, vooral 
die welke van belang zijn voor of 
voortvloeien uit de kenniseconomie en de 
digitale transitie. De plannen voor herstel 
en veerkracht zijn ook in overeenstemming 
met de informatie die door de lidstaten is 
opgenomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s in het kader van 
het Europees Semester, in hun nationale 
energie- en klimaatplannen en de 
actualiseringen daarvan overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/199921, in de 
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territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie22 alsmede in de 
partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma’s in het kader van 
de fondsen van de Unie.

territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie in het kader van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie22 alsmede in de 
partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma’s in het kader van 
de fondsen van de Unie.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendement 148
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie en de lidstaten 
moeten waarborgen dat zowel de plannen 
voor herstel en veerkracht als eventuele in 
het kader van de faciliteit gefinancierde 
toekomstige plannen bijdragen tot de 
eerbiediging en bevordering van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU). Uit evaluaties is gebleken 
dat het belangrijk is dat er tijdig en op 
consistente wijze rekening wordt 
gehouden met het aspect van de 
gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
dimensies en in alle fasen van de 
voorbereiding, monitoring, uitvoering en 
evaluatie van operationele programma’s, 
waarbij ervoor moet worden gezorgd dat 
er specifieke acties worden ondernomen 
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ter bevordering van gendergelijkheid en 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen, verhoging van het onderwijs- en 
vaardighedenniveau en re-integratie van 
vrouwelijke geweldslachtoffers in de 
samenleving en de arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 149
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat op grond van 
artikel 12 van Verordening (EU) 
nr. 472/2013 is vrijgesteld van de 
monitoring en evaluatie van het Europees 
Semester of is onderworpen aan toezicht 
uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 332/2002 van de Raad, zijn de 
bepalingen van de onderhavige 
verordening op de betrokken lidstaat van 
toepassing wat de uitdagingen en 
prioriteiten betreft die voorwerp van de 
maatregelen in het kader van die 
verordeningen zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 150
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken lidstaat betrekt 
belanghebbenden, met name 
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vertegenwoordigers of autoriteiten op 
regionaal of lokaal niveau, economische 
en sociale partners, alsook 
maatschappelijke organisaties, bij de 
voorbereiding van het plan voor herstel en 
veerkracht.
De betrokken lidstaat zorgt ervoor dat de 
in de vorige alinea genoemde 
belanghebbenden hun toestemming 
hebben gegeven voor het plan voor herstel 
en veerkracht en bewijs van deze 
toestemming overleggen bij de indiening 
van het plan voor herstel en veerkracht bij 
de Commissie.

Or. en

Amendement 151
Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het door de betrokken lidstaat 
voorgelegde plan voor herstel en 
veerkracht vormt een bijlage bij zijn 
nationale hervormingsprogramma en kan 
op ieder gewenst moment na de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
en uiterlijk op 31 augustus 2024, officieel 
worden ingediend. Een lidstaat kan vanaf 
zes maanden vóór de officiële indiening 
van het plan voor herstel en veerkracht 
een ontwerpplan indienen, samen met de 
relevante informatie over de 
ontwerpbegroting.

Or. en

Amendement 152
Elżbieta Kruk
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is van belang te benadrukken dat het in oktober indienen van een ontwerpbegroting 
uitsluitend verplicht is voor lidstaten van de eurozone.

Amendement 153
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 154
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 155
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 156
Elżbieta Kruk

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

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

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

Or. en

Motivering

De letters a) en b) moeten worden omgewisseld. Volgens deze maatregel wordt meer waarde 
gehecht aan de doelstellingen met betrekking tot herstel en veerkracht dan aan het Europees 
Semester.

Amendement 157
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 158
Mathilde Androuët

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

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

a) een toelichting over de wijze 
waarop de uitdagingen en prioriteiten die 
het gevolg zijn van de gezondheidscrisis 
kunnen worden aangepakt en de wijze 
waarop de negatieve gevolgen van deze 
crisis volgens de landen zullen worden 
weggewerkt;

Or. fr

Amendement 159
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) een toelichting over de wijze 
waarop het plan het groeipotentieel en de 
economische en sociale veerkracht van de 
betrokken lidstaat versterkt en het 
scheppen van banen stimuleert, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis verzacht, gelijkheid bevordert, met 
name de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en tussen generaties, bijdraagt 
tot de bestrijding van discriminatie en de 
verhoging van de economische, sociale en 
territoriale cohesie en convergentie, onder 
meer waar het de wijze betreft waarop 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke geografische omstandigheden 
in bepaalde gebieden;

Or. en

Amendement 160
Elżbieta Kruk

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

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

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

Or. en

Motivering

De letters a) en b) moeten worden omgewisseld. Volgens deze maatregel wordt meer waarde 
gehecht aan de doelstellingen met betrekking tot herstel en veerkracht dan aan het Europees 
Semester.

Amendement 161
Josianne Cutajar, Corina Crețu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 162
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone 
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Schmiedtbauer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 163
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone Schmiedtbauer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 164
Corina Crețu

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

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

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

Or. en

Amendement 165
Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 166
Tomislav Sokol

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 167
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een toelichting over de wijze 
waarop de maatregelen in het plan naar 
verwachting zullen bijdragen tot de groene 
en de digitale transitie of zullen helpen om 
het hoofd te bieden aan de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen. Deze 
toelichting bevat onder meer de 
maatregelen die de lidstaten nemen ter 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030, alsook van de doelstelling om tegen 
2050 een klimaatneutrale economie te 
realiseren;

Or. en

Amendement 168
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

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

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

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

Or. en

Amendement 169
Mathilde Androuët

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 170
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 171
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 172
Mathilde Androuët

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de geraamde totale kosten van de 
hervormingen en investeringen die worden 
gedekt door het ingediende plan voor 
herstel en veerkracht (ook “geraamde totale 
kosten van het plan voor herstel en 
veerkracht” genoemd), met passende 
motivering en met een toelichting over de 
wijze waarop die kosten in verhouding 
staan tot de verwachte gevolgen voor de 
economie en de werkgelegenheid;

f) de geraamde totale kosten van de 
anticyclische hervormingen en 
investeringen die worden gedekt door het 
ingediende plan voor herstel en veerkracht 
(ook “geraamde totale kosten van het plan 
voor herstel en veerkracht” genoemd), met 
passende motivering en met een toelichting 
over de wijze waarop die kosten in 
verhouding staan tot de verwachte 
gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 174
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 175
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

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

h) de mogelijk noodzakelijke 
begeleidende maatregelen;

h) de mogelijk noodzakelijke 
begeleidende maatregelen, onder meer 
voor het terugdringen van nationale 
bureaucratie en het verhogen van het 
aantal publiek-private partnerschappen;

Or. en

Amendement 176
Niklas Nienaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de mogelijk noodzakelijke 
begeleidende maatregelen;

h) overige mogelijk noodzakelijke 
begeleidende maatregelen;

Or. en

Amendement 177
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Bij het opstellen van voorstellen 
voor hun plan voor herstel en veerkracht 
kunnen de lidstaten de Commissie 
verzoeken een uitwisseling van goede 
praktijken te organiseren, zodat de lidstaten 
die een aanvraag indienen kunnen 
profiteren van de ervaringen van andere 
lidstaten. De resultaten hiervan kunnen 
aan de andere Europese instellingen en 
organen worden bekendgemaakt zodra ze 
zijn uitgekristalliseerd. De lidstaten 
kunnen ook verzoeken om technische 
ondersteuning in het kader van het 



AM\1213024NL.docx 129/162 PE655.985v02-00

NL

instrument voor technische ondersteuning 
in overeenstemming met de desbetreffende 
verordening.

Or. en

Amendement 178
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 179
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de beoordeling van het plan 
voor herstel en veerkracht werkt de 

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

Commissie nauw samen met de betrokken 
lidstaat, en raadpleegt hierbij de lokale en 
regionale autoriteiten, alsook 
beroepsorganisaties en relevante 
maatschappelijke organisaties. De 
Commissie kan opmerkingen maken of om 
aanvullende informatie verzoeken. De 
betrokken lidstaat verstrekt de gevraagde 
aanvullende informatie en kan het plan zo 
nodig herzien voordat het officieel wordt 
ingediend.

Or. en

Amendement 180
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 181
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 182
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

het instrument voor technische 
ondersteuning verstrekte technische 
ondersteuning.

Or. en

Amendement 183
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 184
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) of de in lid 1 van artikel 15 
genoemde belanghebbenden hun 
toestemming hebben gegeven voor het 
plan voor herstel en veerkracht;

Or. en

Amendement 185
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal 
bijdragen tot een doeltreffende aanpak 
van de uitdagingen die zijn vastgesteld in 
de desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat 
of in andere desbetreffende documenten 
die de Commissie officieel heeft 
goedgekeurd in het kader van het 
Europees Semester;

Schrappen

Or. en

Amendement 186
Mathilde Androuët

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal bijdragen 
tot een doeltreffende aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat of 
in andere desbetreffende documenten die 
de Commissie officieel heeft goedgekeurd 
in het kader van het Europees Semester;

a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal bijdragen 
tot een doeltreffende aanpak van de 
uitdagingen, en dan met name de 
uitdagingen die aan het licht zijn 
gekomen door de gezondheidscrisis, die 
zijn vastgesteld in de desbetreffende 
landspecifieke aanbevelingen aan de 
betrokken lidstaat of in andere 
desbetreffende documenten die de 
Commissie officieel heeft goedgekeurd in 
het kader van het Europees Semester;

Or. fr

Amendement 187
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
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Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal bijdragen 
tot een doeltreffende aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat of 
in andere desbetreffende documenten die 
de Commissie officieel heeft goedgekeurd 
in het kader van het Europees Semester;

a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal bijdragen 
tot een doeltreffende aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat, 
met inbegrip van de aanbevelingen 
betreffende de rechtsstaat en corruptie, of 
in andere desbetreffende documenten die 
de Commissie officieel heeft goedgekeurd 
in het kader van het Europees Semester;

Or. en

Amendement 188
Elżbieta Kruk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal bijdragen 
tot een doeltreffende aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat of 
in andere desbetreffende documenten die 
de Commissie officieel heeft goedgekeurd 
in het kader van het Europees Semester;

a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal bijdragen 
tot een doeltreffende aanpak van de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat of 
in andere desbetreffende documenten die 
de Commissie heeft goedgekeurd in het 
kader van het Europees Semester;

Or. en

Motivering

Er moeten meer documenten in overweging worden genomen als basis voor de uitvoering van 
hervormingen/investeringen, aangezien landspecifieke aanbevelingen slechts een deel van de 
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uitdagingen op nationaal niveau beslaan. Ook de landverslagen moeten in overweging 
worden genomen.

Amendement 189
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) of het plan maatregelen bevat die 
op doeltreffende wijze bijdragen tot de 
groene en de digitale transitie of die helpen 
om het hoofd te bieden aan de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen teneinde te 
waarborgen dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 worden verwezenlijkt, alsook de 
doelstelling om tegen 2050 een 
klimaatneutrale economie te realiseren;

Or. en

Amendement 190
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) of het plan maatregelen bevat die 
op doeltreffende wijze bijdragen tot de 
kenniseconomie en de digitale transitie 
met het oog op de ontwikkeling van een 
concurrerende economie, of die helpen 
om het hoofd te bieden aan de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen;

Or. en
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Amendement 191
Tomislav Sokol

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting op 
doeltreffende wijze ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel op de lange termijn, het 
aantrekken van investeringen, en de 
economische, territoriale en sociale 
veerkracht van de betrokken lidstaat te 
versterken en het scheppen van 
hoogwaardige banen voor iedereen te 
stimuleren, de economische en sociale 
gevolgen van de crisis te verzachten en de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
te bevorderen met het oog op een 
harmonieuzere ontwikkeling in alle 
lidstaten;

Or. en

Amendement 192
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

te bevorderen, de bestrijding van 
discriminatie te bevorderen, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis te verzachten en de economische, 
sociale en territoriale cohesie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 193
Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 194
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting op 
doeltreffende wijze ertoe zal bijdragen het 
groeipotentieel en de economische en 
sociale veerkracht van de betrokken 

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

betrokken lidstaat te versterken en het 
scheppen van banen te stimuleren, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis te verzachten en de economische, 
sociale en territoriale cohesie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 195
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) of de door de lidstaat verstrekte 
motivering van de geraamde totale kosten 
van het ingediende plan voor herstel en 
veerkracht redelijk en aannemelijk is, en of 
die kosten in verhouding staan tot de 
verwachte gevolgen voor de economie en 
de werkgelegenheid;

e) of de door de lidstaat verstrekte 
motivering van de geraamde totale kosten 
van het ingediende plan voor herstel en 
veerkracht redelijk en aannemelijk is, 
evenals het conform de wetgeving 
geldende betalingsplan, en of die kosten in 
verhouding staan tot de verwachte 
gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 196
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) of het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen voor de uitvoering 
van hervormingen en projecten voor 
overheidsinvesteringen bevat die coherente 
acties vormen, en mogelijk de banengroei 
en ontwikkeling van een kenniseconomie 
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bevorderen;

Or. en

Amendement 197
Tomislav Sokol

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 198
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 199
Corina Crețu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 200
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 201
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 202
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als de betrokken lidstaat steun in 
de vorm van leningen aanvraagt, worden in 
dat besluit ook het bedrag van de steun in 
de vorm van leningen als bedoeld in 
artikel 12, leden 4 en 5, alsmede de 
aanvullende hervormingen en 
investeringsprojecten die moeten worden 
uitgevoerd door de lidstaat die de steun in 
de vorm van leningen ontvangt, met 
inbegrip van de aanvullende mijlpalen en 
streefdoelen, vastgelegd.

2. Als de betrokken lidstaat steun in 
de vorm van leningen aanvraagt, worden in 
dat besluit ook het bedrag van de steun in 
de vorm van leningen als bedoeld in 
artikel 12, leden 4 en 5, alsmede de 
aanvullende anticyclische hervormingen en 
investeringsprojecten die moeten worden 
uitgevoerd door de lidstaat die de steun in 
de vorm van leningen ontvangt, met 
inbegrip van de aanvullende mijlpalen en 
streefdoelen, vastgelegd.
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Or. en

Amendement 203
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de beschrijving van de 
hervormingen en van de 
investeringsprojecten alsmede het bedrag 
van de geraamde totale kosten van het plan 
voor herstel en veerkracht;

b) de beschrijving van de 
anticyclische hervormingen en van de 
investeringsprojecten alsmede het bedrag 
van de geraamde totale kosten van het plan 
voor herstel en veerkracht;

Or. en

Amendement 204
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter c – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) wat de voltooiing van de 
hervormingen betreft, eindigt de periode 
waarbinnen de hervormingen moeten 
worden doorgevoerd, uiterlijk vier jaar na 
de vaststelling van het besluit.

Schrappen

Or. fr

Amendement 205
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter c – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) wat de voltooiing van de Schrappen
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hervormingen betreft, eindigt de periode 
waarbinnen de hervormingen moeten 
worden doorgevoerd, uiterlijk vier jaar na 
de vaststelling van het besluit.

Or. en

Amendement 206
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de relevante indicatoren voor het 
bereiken van de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 207
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Commissie een plan 
voor herstel en veerkracht negatief 
beoordeelt, doet zij de lidstaat binnen vier 
maanden na indiening van het voorstel een 
naar behoren gemotiveerde beoordeling 
toekomen.

5. Wanneer de Commissie een plan 
voor herstel en veerkracht negatief 
beoordeelt, doet zij de lidstaat binnen drie 
maanden na indiening van het voorstel een 
naar behoren gemotiveerde beoordeling 
toekomen.

Or. en

Amendement 209
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Commissie een plan 
voor herstel en veerkracht negatief 
beoordeelt, doet zij de lidstaat binnen vier 
maanden na indiening van het voorstel een 
naar behoren gemotiveerde beoordeling 
toekomen.

5. Wanneer de Commissie een plan 
voor herstel en veerkracht negatief 
beoordeelt, doet zij de lidstaat binnen drie 
maanden na indiening van het voorstel een 
naar behoren gemotiveerde beoordeling 
toekomen.

Or. it

Amendement 210
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelingen en het tijdschema 
voor de uitvoering als bedoeld in lid 4, 
onder d), de relevante indicatoren voor het 
bereiken van de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen als bedoeld in lid 4, onder e), 
de regelingen voor toegang door de 
Commissie tot de onderliggende gegevens 
als bedoeld in lid 4, onder f), en, in 
voorkomend geval, de aanvullende 

6. De regelingen en het tijdschema 
voor de uitvoering als bedoeld in lid 4, 
onder d), de regelingen voor toegang door 
de Commissie tot de onderliggende 
gegevens als bedoeld in lid 4, onder f), en, 
in voorkomend geval, de aanvullende 
mijlpalen en streefdoelen in verband met 
de uitbetaling van de steun in de vorm van 
leningen als bedoeld in lid 4, onder g), 
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mijlpalen en streefdoelen in verband met 
de uitbetaling van de steun in de vorm van 
leningen als bedoeld in lid 4, onder g), 
worden nader uitgewerkt in een na de 
vaststelling van het in lid 1 bedoelde 
besluit door de betrokken lidstaat en de 
Commissie overeen te komen operationele 
regeling.

worden nader uitgewerkt in een na de 
vaststelling van het in lid 1 bedoelde 
besluit door de betrokken lidstaat en de 
Commissie overeen te komen operationele 
regeling.

Or. en

Amendement 211
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat de door de betrokken lidstaat 
aangevoerde redenen een wijziging van het 
desbetreffende plan voor herstel en 
veerkracht rechtvaardigen, beoordeelt zij 
het nieuwe plan overeenkomstig artikel 16 
en neemt zij binnen vier maanden na de 
officiële indiening van het verzoek een 
nieuw besluit overeenkomstig artikel 17.

2. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat de door de betrokken lidstaat 
aangevoerde redenen een wijziging van het 
desbetreffende plan voor herstel en 
veerkracht rechtvaardigen, beoordeelt zij 
het nieuwe plan overeenkomstig artikel 16 
en neemt zij binnen drie maanden na de 
officiële indiening van het verzoek een 
nieuw besluit overeenkomstig artikel 17.

Or. en

Amendement 212
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat de door de betrokken lidstaat 
aangevoerde redenen een wijziging van het 
desbetreffende plan voor herstel en 
veerkracht rechtvaardigen, beoordeelt zij 
het nieuwe plan overeenkomstig artikel 16 

2. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat de door de betrokken lidstaat 
aangevoerde redenen een wijziging van het 
desbetreffende plan voor herstel en 
veerkracht rechtvaardigen, beoordeelt zij 
het nieuwe plan overeenkomstig artikel 16 



PE655.985v02-00 146/162 AM\1213024NL.docx

NL

en neemt zij binnen vier maanden na de 
officiële indiening van het verzoek een 
nieuw besluit overeenkomstig artikel 17.

en neemt zij binnen drie maanden na de 
officiële indiening van het verzoek een 
nieuw besluit overeenkomstig artikel 17.

Or. it

Amendement 213
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat de door de betrokken 
lidstaat aangevoerde redenen een 
wijziging van het desbetreffende plan voor 
herstel en veerkracht niet rechtvaardigen, 
wijst zij het verzoek binnen vier maanden 
na de officiële indiening ervan af, nadat 
zij de betrokken lidstaat in de gelegenheid 
heeft gesteld binnen één maand na de 
mededeling van haar conclusies 
opmerkingen te maken.

Schrappen

Or. en

Amendement 214
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 215
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de betrokken lidstaat niet 
binnen zes maanden na de opschorting de 
noodzakelijke maatregelen heeft 
genomen, annuleert de Commissie de 
financiële bijdrage op grond van 
artikel 14, lid 1, van het Financieel 
Reglement, nadat zij de betrokken lidstaat 
in de gelegenheid heeft gesteld binnen 
twee maanden na de mededeling van haar 
conclusies opmerkingen te maken.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de betrokken lidstaat 
binnen achttien maanden na de datum 
van vaststelling van het in artikel 17, lid 1, 
bedoelde besluit geen concrete 
vorderingen ten aanzien van de 
desbetreffende mijlpalen en streefdoelen 
heeft gemaakt, wordt de financiële 
bijdrage geannuleerd op grond van 
artikel 14, lid 1, van het Financieel 
Reglement.

Schrappen
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De Commissie neemt een besluit over de 
annulering van de financiële bijdrage 
nadat zij de betrokken lidstaat in de 
gelegenheid heeft gesteld binnen twee 
maanden na de mededeling van haar 
beoordeling van de vraag of geen concrete 
vorderingen zijn gemaakt, opmerkingen te 
maken.

Or. en

Amendement 217
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de betrokken lidstaat 
binnen achttien maanden na de datum van 
vaststelling van het in artikel 17, lid 1, 
bedoelde besluit geen concrete vorderingen 
ten aanzien van de desbetreffende 
mijlpalen en streefdoelen heeft gemaakt, 
wordt de financiële bijdrage geannuleerd 
op grond van artikel 14, lid 1, van het 
Financieel Reglement.

7. Wanneer de betrokken lidstaat 
binnen 24 maanden na de datum van 
vaststelling van het in artikel 17, lid 1, 
bedoelde besluit geen concrete vorderingen 
ten aanzien van de desbetreffende 
mijlpalen en streefdoelen heeft gemaakt, 
wordt de financiële bijdrage geannuleerd 
op grond van artikel 14, lid 1, van het 
Financieel Reglement.

Or. it

Amendement 218
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken lidstaat brengt in het kader 
van het Europees Semester op 
kwartaalbasis verslag uit over de 
vorderingen bij de verwezenlijking van de 
plannen voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de in artikel 17, lid 6, 

De betrokken lidstaat brengt jaarlijks 
verslag uit over de vorderingen bij de 
verwezenlijking van de plannen voor 
herstel en veerkracht, met inbegrip van de 
in artikel 17, lid 6, bedoelde operationele 
regeling.
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bedoelde operationele regeling. Daartoe 
worden de kwartaalverslagen van de 
lidstaten op passende wijze in aanmerking 
genomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die worden 
gebruikt als instrument om verslag uit te 
brengen over de vorderingen bij de 
voltooiing van de plannen voor herstel en 
veerkracht.

Or. en

Amendement 219
Elżbieta Kruk

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken lidstaat brengt in het kader 
van het Europees Semester op 
kwartaalbasis verslag uit over de 
vorderingen bij de verwezenlijking van de 
plannen voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de in artikel 17, lid 6, 
bedoelde operationele regeling. Daartoe 
worden de kwartaalverslagen van de 
lidstaten op passende wijze in aanmerking 
genomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die worden 
gebruikt als instrument om verslag uit te 
brengen over de vorderingen bij de 
voltooiing van de plannen voor herstel en 
veerkracht.

De betrokken lidstaat brengt in het kader 
van het Europees Semester tweemaal per 
jaar verslag uit over de vorderingen bij de 
verwezenlijking van de plannen voor 
herstel en veerkracht, met inbegrip van de 
in artikel 17, lid 6, bedoelde operationele 
regeling. Daartoe worden de verslagen van 
de lidstaten op passende wijze in 
aanmerking genomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die worden 
gebruikt als instrument om verslag uit te 
brengen over de vorderingen bij de 
voltooiing van de plannen voor herstel en 
veerkracht.

Or. en

Motivering

De verslaglegging over de voortgang van de uitvoering moet minder vaak plaatsvinden 
teneinde te voorkomen dat er situaties van overbelasting en overmatige druk ontstaan binnen 
het Europees Semester.

Amendement 220
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Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken lidstaat brengt in het kader 
van het Europees Semester op 
kwartaalbasis verslag uit over de 
vorderingen bij de verwezenlijking van de 
plannen voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de in artikel 17, lid 6, 
bedoelde operationele regeling. Daartoe 
worden de kwartaalverslagen van de 
lidstaten op passende wijze in aanmerking 
genomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die worden 
gebruikt als instrument om verslag uit te 
brengen over de vorderingen bij de 
voltooiing van de plannen voor herstel en 
veerkracht.

De betrokken lidstaat brengt in het kader 
van het Europees Semester iedere zes 
maanden verslag uit over de vorderingen 
bij de verwezenlijking van de plannen voor 
herstel en veerkracht, met inbegrip van de 
in artikel 17, lid 6, bedoelde operationele 
regeling. Daartoe worden de verslagen van 
de lidstaten op passende wijze in 
aanmerking genomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s, die worden 
gebruikt als instrument om verslag uit te 
brengen over de vorderingen bij de 
voltooiing van de plannen voor herstel en 
veerkracht.

Or. en

Amendement 221
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verstrekking van informatie aan het 
Europees Parlement en de Raad en 
communicatie over de plannen van de 
lidstaten voor herstel en veerkracht

Betrokkenheid van het Europees 
Parlement en de Raad en communicatie 
over de plannen van de lidstaten voor 
herstel en veerkracht

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie doet de plannen 
voor herstel en veerkracht als goedgekeurd 
bij haar uitvoeringshandeling 
overeenkomstig artikel 17, onverwijld aan 
het Europees Parlement en de Raad 
toekomen.

Or. en

Amendement 223
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 224
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
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namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 225
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1– inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 226
Niklas Nienaß
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zorgen zij voor complementariteit, 
synergie en coherentie tussen de 
verschillende instrumenten op Unie-, 
nationaal, en, voor zover van toepassing, 
regionaal niveau, met name wat uit de 
fondsen van de Unie gefinancierde 
maatregelen betreft, zowel in de 
planningsfase als tijdens de uitvoering;

a) zorgen zij voor complementariteit, 
synergie en coherentie tussen de 
verschillende instrumenten op Unie-, 
nationaal en regionaal niveau, met name 
wat uit de fondsen van de Unie 
gefinancierde maatregelen betreft, zowel in 
de planningsfase als tijdens de uitvoering;

Or. en

Amendement 227
Niklas Nienaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zorgen zij voor nauwe 
samenwerking tussen de instanties die op 
Unie-, nationaal, en, waar van toepassing, 
regionaal niveau voor de uitvoering 
verantwoordelijk zijn, ter verwezenlijking 
van de doelstellingen van de in het kader 
van deze verordening ingestelde 
instrumenten.

c) zorgen zij voor nauwe 
samenwerking tussen de instanties die op 
Unie-, nationaal en regionaal niveau voor 
de uitvoering verantwoordelijk zijn, ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de in het kader van deze verordening 
ingestelde instrumenten.

Or. en

Amendement 228
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

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

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

2. Het 
prestatieverslagleggingssysteem waarborgt 
dat de gegevens voor het monitoren van de 
uitvoering van de activiteiten en de 
resultaten op efficiënte en doeltreffende 
wijze en tijdig worden verzameld. 
Teneinde de grote hiaten aan te pakken 
met betrekking tot gendergegevens in het 
kader van het cohesiebeleid en stedelijke 
planning, moeten de lidstaten methoden 
voor gegevensverzameling invoeren op 
basis van gendergegevens. Daartoe 
worden aan de ontvangers van 
Uniefinanciering evenredige 
verslagleggingsvereisten opgelegd.

Or. en

Amendement 229
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan voor de 
verslaglegging over de in lid 2 bedoelde 
activiteiten zo nodig gebruikmaken van de 
inhoud van de desbetreffende documenten 
die door haar in het kader van het 
Europees Semester officieel zijn 
goedgekeurd.

Schrappen

Or. en

Amendement 230
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In het evaluatieverslag wordt met 
name beoordeeld in hoeverre de 
doelstellingen zijn bereikt, of de middelen 
efficiënt zijn ingezet en of er sprake is van 
Europese meerwaarde.

Or. en

Amendement 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 232
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Teneinde zichtbaarheid te geven 
aan de steun van de Unie in het kader van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht, 
moeten de lidstaten hun burgers via hun 
openbareomroepdiensten in kennis stellen 
van in het kader van de faciliteit 
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gefinancierde projecten. Bij investeringen 
van meer dan 0,1 % van het bbp van de 
betrokken lidstaat moet een 
vertegenwoordiger van de Europese 
Commissie aanwezig zijn bij de officiële 
bekendmaking hiervan teneinde de 
investering van de Europese Unie onder 
de aandacht te brengen.

Or. en

Amendement 233
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Katalin Cseh

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie moet bij haar 
communicatieactiviteiten gebruikmaken 
van lokale netwerken van 
belanghebbenden teneinde te waarborgen 
dat de middelen de beoogde begunstigden 
snel bereiken, en eventuele 
belemmeringen ten aanzien van 
informatie over de in het kader van de 
faciliteit beschikbare middelen kunnen 
worden weggenomen.

Or. en

Amendement 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatiemaatregelen uit met 

Schrappen
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betrekking tot de bij deze verordening 
ingestelde instrumenten, de maatregelen 
en de resultaten ervan. De financiële 
middelen die worden toegewezen aan de 
bij de verordening ingestelde 
instrumenten dragen tevens bij aan de 
institutionele communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover zij verband houden met de in 
artikel 4 bedoelde doelstellingen.

Or. en

Amendement 235
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) of het plan voor herstel en 
veerkracht naar verwachting zal 
bijdragen tot een doeltreffende aanpak 
van de uitdagingen die zijn vastgesteld in 
de desbetreffende landspecifieke 
aanbevelingen aan de betrokken lidstaat 
of in andere desbetreffende documenten 
die de Commissie officieel heeft 
goedgekeurd in het kader van het 
Europees Semester;

Schrappen

Or. en

Amendement 236
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) of de door de lidstaat verstrekte 
motivering van de geraamde totale kosten 
van het ingediende plan voor herstel en 

e) of de door de lidstaat verstrekte 
motivering van de geraamde totale kosten 
van het ingediende plan voor herstel en 
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veerkracht redelijk en aannemelijk is, en 
of die kosten in verhouding staan tot de 
verwachte gevolgen voor de economie en 
de werkgelegenheid;

veerkracht in verhouding staat tot de 
verwachte gevolgen voor de economie en 
de werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 237
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 238
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1 Het plan voor herstel en veerkracht 
zal naar verwachting bijdragen tot een 
doeltreffende aanpak van de uitdagingen 
die zijn vastgesteld in de desbetreffende 
landspecifieke aanbevelingen aan de 
betrokken lidstaat of in andere relevante 
documenten die de Commissie officieel 
heeft goedgekeurd in het kader van het 
Europees Semester.

2.1 Het plan voor herstel en veerkracht 
zal naar verwachting bijdragen tot een 
doeltreffende aanpak van de uitdagingen 
die zijn vastgesteld in de door de betrokken 
lidstaat opgestelde specifieke verslagen.

Or. en
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Amendement 239
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.1 – tekstvak “Bereik” – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Het plan voor herstel en veerkracht 
zal naar verwachting bijdragen tot een 
doeltreffende aanpak van de uitdagingen 
zoals vastgesteld in de desbetreffende 
landspecifieke aanbevelingen, met 
inbegrip van fiscale aspecten, of in andere 
relevante documenten die de Commissie 
in het kader van het Europees Semester 
officieel heeft vastgesteld en aan de 
betrokken lidstaten heeft gericht;

– Het plan voor herstel en veerkracht 
zal naar verwachting bijdragen tot een 
doeltreffende aanpak van de uitdagingen 
zoals vastgesteld in de specifieke verslagen 
van de lidstaten, met inbegrip van fiscale 
aspecten;

Or. en

Amendement 240
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.1 – tekstvak “Bereik” – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 241
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.1 – tekstvak “Score” – letter A
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A – Het plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij tot een doeltreffende aanpak van 
de uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
landspecifieke aanbevelingen of in andere 
relevante documenten die de Commissie 
in het kader van het Europees Semester 
officieel heeft vastgesteld, en het plan 
vormt een adequaat antwoord op de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat.

A – Het plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij tot een doeltreffende aanpak van 
de uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
door de betrokken lidstaat voorgestelde 
specifieke verslagen, en het plan vormt een 
adequaat antwoord op de economische en 
sociale situatie van de betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 242
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.1 – tekstvak “Score” – letter B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B – Het plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij tot een gedeeltelijke aanpak van 
de uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
landspecifieke aanbevelingen of in andere 
relevante documenten die de Commissie 
in het kader van het Europees Semester 
officieel heeft vastgesteld, en het plan 
vormt een gedeeltelijk adequaat antwoord 
op de economische en sociale situatie van 
de betrokken lidstaat.

B – Het plan voor herstel en veerkracht 
draagt bij tot een gedeeltelijke aanpak van 
de uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
door de betrokken lidstaat voorgestelde 
specifieke verslagen, en het plan vormt een 
gedeeltelijk adequaat antwoord op de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 243
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.1 – tekstvak “Score” – letter C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C – Het plan voor herstel en veerkracht C – Het plan voor herstel en veerkracht 
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draagt niet bij tot de aanpak van 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de 
landspecifieke aanbevelingen of in andere 
relevante documenten die de Commissie 
in het kader van het Europees Semester 
officieel heeft vastgesteld, en het plan 
vormt geen adequaat antwoord op de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat.

draagt niet bij tot de aanpak van 
uitdagingen die zijn vastgesteld in de door 
de betrokken lidstaat voorgestelde 
specifieke verslagen, en het plan vormt 
geen adequaat antwoord op de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 244
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.2 – tekstvak “Bereik” – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 245
Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

crisis te verzachten en de economische, 
sociale en territoriale cohesie te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 246
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.5 – tekstvak “Bereik” – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De lidstaat heeft voldoende 
informatie en bewijsstukken verstrekt 
waaruit blijkt dat de geraamde totale 
kosten van het plan voor herstel en 
veerkracht passend zijn (“redelijk”);

Schrappen

Or. en

Amendement 247
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.5 – tekstvak “Bereik” – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

en Schrappen
– de lidstaat heeft voldoende informatie 
en bewijsstukken verstrekt waaruit blijkt 
dat de geraamde totale kosten van het 
plan voor herstel en veerkracht in 
overeenstemming is met de aard en het 
type van de voorgenomen hervormingen 
en investeringen (“aannemelijk”);

Or. en


