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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is verheugd over dit voorstel tot instelling van een faciliteit voor herstel en 
veerkracht met als doel grootschalige financiële steun te bieden om de economieën van de 
lidstaten veerkrachtiger en beter voorbereid op de toekomst te maken.

De rapporteur wenst het belang van de vervoersector tijdens de COVID-19-pandemie te 
benadrukken. Deze crisis heeft aangetoond hoe belangrijk een goed functionerend 
goederenvervoer is voor de toeleveringszekerheid, en dat openbaar vervoer voor essentiële 
werknemers van cruciaal belang is om de crisis te beperken. Het is dan ook een kwestie van 
strategisch belang de veerkracht van het Europees vervoersysteem te vergroten. Bovendien 
wijst de rapporteur erop dat de sectoren van vervoer en toerisme tot de zwaarst getroffen 
sectoren behoren als gevolg van de COVID-19-pandemie en bijgevolg specifieke aandacht 
moeten krijgen op Europees niveau en in de nationale plannen voor herstel en veerkracht.

Voor een snel herstel van de Europese economie zijn investeringen nodig in vergevorderde 
projecten met een groot potentieel om groei te ondersteunen en banen te scheppen: de 
vastgestelde behoeften, investeringsachterstand en bestaande projectpijplijn van vergevorderde 
projecten voor de ontwikkeling van vervoersinfrastructuur bieden in dit opzicht aanzienlijke 
kansen.

In een sector die verantwoordelijk is voor meer dan 25 % van de Europese CO2-emissies en die 
tot nu toe weinig CO2-reducties heeft gerealiseerd, moeten investeringen die bijdragen tot 
decarbonisatie van het vervoer prioriteit krijgen, in overeenstemming met bestaande 
landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester en nationale plannen voor 
herstel en veerkracht. 

De Europese Unie blijft een wereldleider op het gebied van vervoer. Wat de EU-exportsectoren 
betreft, beschikt de sector vervoer over een van de grootste aandelen uitgevoerde waarde, 
bestaande uit producten en diensten voor de luchtvaart, het spoor en de automobielsector. Deze 
leiderspositie komt nu onder druk te staan en moet worden beschermd, onder meer aan de hand 
van groene technologieën, digitale transformatie en een dieper engagement om voor innovatie 
te kiezen. 

De rapporteur is er vast van overtuigd dat ambitieuze investeringen in de vervoersector 
noodzakelijk zijn om de belangrijkste segmenten en knooppunten van het TEN-T-kernnetwerk 
te voltooien en waar nodig nationale financiering of middelen uit de Connecting Europe Facility 
en/of de fondsen voor regionaal beleid aan te vullen. Steun moet ervoor zorgen dat de 
segmenten die zijn geselecteerd in de werkplannen voor de corridors van het TEN-T tijdig 
worden voltooid en moet prioritair worden toegekend aan werkzaamheden die in de periode 
2021-2023 kunnen plaatsvinden. 

De uitrol van emissiearme en emissievrije voertuigen en schepen moet een prioriteit vormen. 
Deze investeringen moeten gepaard gaan met de noodzakelijke oplaad-/tankinfrastructuur waar 
sprake is van aanhoudende leemtes, met name waar het gaat om langeafstandsreizen, havens en 
in dunnerbevolkte gebieden. Ook de ontwikkeling van duurzame stedelijke mobiliteit moet hier 
deel van uitmaken, onder meer wat voertuigenparken en de behoeften op het gebied van 
multimodaal vervoer betreft. Daarnaast is ook de uitrol van slimme verkeersbeheersystemen en 
MaaS-oplossingen (“Mobility as a Service”) van belang en moet ook de uitvoering van de 
gemeenschappelijke Europese ruimte voor mobiliteitsdata, als belangrijk onderdeel van de 
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Europese datastrategie, worden weerspiegeld in de prioriteiten van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht.

Gezien de korte termijn voor de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht en de 
nadruk op de nationale financiële middelen, vestigt de rapporteur de aandacht op het risico dat 
de uitvoering van de faciliteit en de verdeling van de middelen een vertekend beeld kunnen 
geven om de korte termijnen te kunnen halen. De rapporteur is van mening dat een dergelijke 
benadering zou ingaan tegen de oorspronkelijke bedoeling van de faciliteit en dat we hierop 
bedacht moeten zijn.

De rapporteur benadrukt dat de faciliteit voor herstel en veerkracht niet mag leiden tot een hoger 
risico op verstoring van het gelijke speelveld op de eengemaakte markt. Een dergelijke 
verstoring zou de economische verschillen in de Unie doen toenemen en de Europese 
langetermijnuitdagingen op het gebied van groei nog verergeren. Bij de voorbereiding en 
uitvoering van de nationale plannen voor herstel en veerkracht en het voorstellen van 
hervormingen en investeringen moeten de lidstaten rekening houden met artikel 107 VWEU en 
de staatssteunregels met de bijbehorende beperkingen. De goede werking van de eengemaakte 
markt en de regels inzake mededinging en staatssteun zijn ingevoerd ten voordele van de 
Europese consumenten en bedrijven en zijn noodzakelijk om buitensporige 
concurrentieverstoringen te voorkomen. De Commissie moet bijgevolg haar rol uit hoofde van 
de EU-Verdragen om een gelijk speelveld te waarborgen op de eengemaakte markt van de EU 
blijven vervullen.

De werkloosheidsindex, die een element vormt van de sociaal-economische capaciteit van een 
gegeven lidstaat, wordt beïnvloed door de interne migratie van werknemers van een lidstaat 
binnen de EU. Wanneer een lidstaat te maken krijgt met een toegenomen emigratie, heeft dit 
niet alleen gevolgen voor het bbp, maar leidt dit ook tot een daling van het 
werkloosheidspercentage. Dit percentage maakt een integraal deel uit van de verdeelsleutel. 
Hoewel dit statistisch gezien correct is, komt een dergelijke daling van de werkloosheid 
mogelijk niet overeen met de sociaal-economische werkelijkheid in die lidstaat. Om de 
belangrijkste ambitie inzake de evenwichtige uitvoering van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht overeenkomstig de doelstellingen ervan mogelijk te maken, moet het voorgestelde 
werkloosheidspercentage dus worden aangepast volgens de hiermee samenhangende 
migratiestromen die worden toegeschreven aan afzonderlijke lidstaten.

De rapporteur erkent dat het meerekenen van migratiestromen in de verdeelsleutel problemen 
kan opleveren, aangezien de faciliteit voor herstel en veerkracht dringend nodig is en er 
zorgvuldig moet worden nagedacht over de manier waarop deze belangrijke correctie kan 
worden toegepast. In het geval dat het politiek gezien niet mogelijk is overeenstemming te 
bereiken over deze toevoeging aan het huidige voorstel, acht de rapporteur het noodzakelijk dit 
bijkomende onderdeel van de verdeelsleutel als essentieel element op te nemen bij de volgende 
herziening of de voortzetting van de faciliteit voor herstel en veerkracht.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) De uitbraak van de pandemie 
COVID-19 in het begin van 2020 heeft de 
economische vooruitzichten voor de 
komende jaren in de Unie en in de rest van 
de wereld veranderd, en vraagt om een 
snelle en gecoördineerde reactie van de 
Unie om het hoofd te bieden aan de 
enorme economische en sociale gevolgen 
voor alle lidstaten, en met name voor de 
economische sectoren die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, zoals de 
sectoren vervoer en toerisme. 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.
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Amendement 2

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 en dat de 
publieke voorzieningen en de zwaksten in 
de samenleving hierdoor het zwaarst 
getroffen worden. 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, en dat daarbij fouten uit het 
verleden die tot sociale en milieuschade 
hebben geleid, worden vermeden. 
Investeren in groene en digitale 
technologieën en in innovatie, duurzame 
mobiliteit en vervoersinfrastructuur, met 
inbegrip van alternatieve duurzame 
brandstofinfrastructuren, 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.

Amendement 3

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 

(8) Tegen deze achtergrond is het 
noodzakelijk het huidige kader voor de 
verstrekking van ondersteuning aan de 
lidstaten te versterken en de lidstaten 
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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.

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 gericht 
op het herstel van de Europese economie 
en in het bijzonder sectoren die 
aanzienlijke verliezen hebben geleden, 
zoals de sectoren vervoer en toerisme, 
alsook om de veerkracht van de economie 
en 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. 
Teneinde optimaal van de faciliteit voor 
herstel en veerkracht te profiteren en de 
doelstellingen daarvan maximaal te 
verwezenlijken, moeten prikkels worden 
geboden voor de volledige uitvoering van 
de plannen voor herstel en veerkracht. De 
uitbetaling van de middelen moet daarom 
evenredig zijn aan de mate van uitvoering 
van het plan voor herstel en veerkracht. 
Deze dient pas plaats te vinden nadat de 
Commissie heeft vastgesteld dat de 
relevante mijlpalen zijn bereikt.

Amendement 4

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 

(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 
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mainstreamen en het globale streefdoel te 
bereiken dat 25 % van uitgaven uit de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen 
ondersteunen.

mainstreamen en het globale streefdoel te 
bereiken dat 30 % van uitgaven uit de EU-
begroting de klimaatdoelstellingen 
ondersteunen. De faciliteit zal bijdragen 
aan een snellere structurele transformatie 
van de economie naar een schonere, meer 
veerkrachtige en koolstofneutrale 
economie. In dit verband moet innovatief 
en duurzaam herstel in de nationale 
plannen als doelstelling worden 
aangemerkt en worden uitgevoerd. Zo 
moet in de plannen de doelstelling om van 
Europa een pionier op het gebied van 
mobiliteit te maken door de ontwikkeling 
van intelligente autonome systemen, 
worden opgenomen voor de 
vervoerssector. De faciliteit moet primair 
steun verlenen voor onderzoek, innovatie 
en circulaire oplossingen (d.w.z. nieuwe 
brandstoffen, deelvoertuigen enz.) en de 
meest milieuvriendelijke 
vervoersmodaliteiten (d.w.z. 
spoorwegvervoer en binnenvaart), die snel 
moeten worden gemoderniseerd om hun 
energieprestaties te verbeteren (door het 
gebruik van elektrische schepen, 
waterstof, alternatieve brandstoffen), 
evenals de toegankelijkheid daarvan, met 
name in de meest afgelegen gebieden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Aangezien de 
vervoerssector verantwoordelijk is voor 
meer dan 25 % van de CO2-emissies van 
de Unie moeten investeringen die 
bijdragen tot decarbonisatie van het 
vervoer prioriteit krijgen, in 
overeenstemming met de bestaande 
landspecifieke aanbevelingen in het kader 
van het Europees Semester en de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht.
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Amendement 6

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 
en milieubescherming 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, met een specifieke 
focus op de zwaarst getroffen sectoren, 
zoals toerisme en vervoer, en het 
ondersteunen van de transitie naar een 
digitale en koolstofneutrale circulaire 
economie, die gericht is op het realiseren 
van een koolstofneutraal Europa in 2050, 
rekening houdend met de bestaande 
ongelijkheid in de economische 
ontwikkeling van afzonderlijke regio’s en 
lidstaten, waardoor het groeipotentieel en 
het duurzame concurrentievermogen van 
de economieën van de Unie in de nasleep 
van de crisis worden hersteld, het scheppen 
van werkgelegenheid en de om- en 
bijscholing van werknemers worden 
bevorderd en duurzame groei wordt 
gestimuleerd, alsook een structurele 
transformatie van de economie en 
innovatieve en duurzame 
herindustrialisatie, waarbij tegelijkertijd 
wordt bijgedragen tot de verwezenlijking 
van gendergelijkheid.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Aangezien de 
vervoerssector een sterke behoefte heeft 
aan innovatie met betrekking tot de 
groene transitie en de digitale 
transformatie, moet die sector voorrang 
krijgen, en dan met name projecten voor 
de ontwikkeling van emissievrije 
mobiliteit en de bijbehorende voertuigen 
en infrastructuur, de ontwikkeling van 
alternatieve duurzame brandstoffen en de 
ontwikkeling en uitrol van een duurzame 
grensoverschrijdende infrastructuur voor 
e-mobiliteit, alsook de transitie naar 
groene waterstof, intelligente 
verkeersbeheersystemen en zelfrijdende 
voertuigen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) De faciliteit moet bijdragen 
tot de voltooiing van de belangrijkste 
segmenten en knooppunten van het 
kernnetwerk en het uitgebreide netwerk 
van TEN-T en moet waar nodig nationale 
financiering of middelen uit de 
Connecting Europe Facility en de fondsen 
voor regionaal beleid aanvullen. Steun 
moet ervoor zorgen dat de segmenten die 
zijn geselecteerd in de werkplannen voor 
de corridors van het TEN-T tijdig worden 
voltooid en moet prioritair worden 
toegekend aan werkzaamheden die in de 
periode 2021–2024 kunnen plaatsvinden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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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 hervormingen en 
investeringen in alle lidstaten te bereiken, 
zoals vastgelegd in plannen voor herstel en 
veerkracht. Deze specifieke doelstelling 
moet worden nagestreefd in nauwe 
samenwerking met de betrokken lidstaten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Om ervoor te zorgen dat het 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
faciliteit, moeten het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen omvatten voor de 
uitvoering van hervormingen en openbare 
investeringsprojecten door middel van een 
coherent plan voor herstel en veerkracht. 
Het 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. Bij de 
opstelling van de plannen voor herstel en 
veerkracht moeten de lidstaten de 
regionale en/of lokale overheden, de 
nationale parlementen en alle relevante 
belanghebbenden raadplegen. 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 transitie naar een digitale, 
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mogelijk maken. Alle ondersteunde 
activiteiten moeten worden voortgezet met 
volledige inachtneming van de klimaat- en 
milieuprioriteiten van de Unie.

koolstofneutrale en circulaire economie. 
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.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De lidstaten moeten 
overwegen de aanleg en digitalisering van 
duurzame vervoersinfrastructuur op het 
kernnetwerk en het uitgebreide netwerk 
van TEN-T in de desbetreffende gebieden 
en bij grensoverschrijdende knooppunten 
op te nemen als belangrijke doelstellingen 
in de nationale investeringsplannen voor 
het herstel na de COVID-19-pandemie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) De lidstaten moeten er in 
het kader van de nationale investerings- 
en herstelplannen voor zorgen dat er 
grotere financiële inspanningen worden 
geleverd om technologieën in te voeren 
die essentieel zijn voor de 
interoperabiliteit van het duurzaam 
vervoer, zoals ERMTS, om bij te dragen 
aan de overkoepelende doelstelling om 
een duurzame en interoperabele Europese 
spoorwegruimte te creëren.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quater) Een noodzakelijke 
voorwaarde voor de creatie van een 
duurzame en slimme Europese 
vervoersruimte is de verwezenlijking van 
een interoperabel en gedigitaliseerd 
spoornetwerk langs de verbindingen van 
het TEN-T door installatie van 
ERTMS’en, waarvan de totale kosten ten 
minste 15 miljard EUR bedragen. De 
nationale herstelplannen moeten derhalve 
een bijdrage leveren aan deze doelstelling 
en de inspanningen ondersteunen om 
ERTMS’en op de TEN-T-netwerken te 
installeren. De Commissie moet alle 
nodige stappen nemen om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quinquies)Financiering op grond van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht is 
alleen mogelijk als de betreffende lidstaat 
de rechtsstaat volledig eerbiedigt, alsook 
de bepalingen van de wetgevingsresolutie 
van het Europees Parlement van 4 april 
2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad inzake de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten1 

bis.
___________________
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1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0349.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Bij de voorbereiding en 
uitvoering van de nationale plannen voor 
herstel en veerkracht en het voorstellen 
van hervormingen en investeringen 
moeten de lidstaten rekening houden met 
artikel 107 VWEU en de staatssteunregels 
met de bijbehorende beperkingen. De 
goede werking van de interne markt en de 
regels inzake mededinging en staatssteun 
komen ten goede aan de Europese 
consumenten en bedrijven en zijn 
noodzakelijk om buitensporige 
concurrentieverstoringen te voorkomen. 
De Commissie moet bijgevolg haar rol uit 
hoofde van de Verdragen om een gelijk 
speelveld te waarborgen op de interne 
markt blijven vervullen. De Commissie 
moet de desbetreffende besluiten inzake 
staatssteun in een zo kort mogelijk 
tijdsbestek nemen om een snelle uitkering 
van economische steun aan bedrijven 
mogelijk te maken.

Amendement 16

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 

(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 
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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.

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 transitie naar een 
digitale en koolstofneutrale circulaire 
economie en de verbetering van de 
connectiviteit; het moet ook een toelichting 
omvatten over de afstemming van het 
voorgestelde plan voor herstel en 
veerkracht op de relevante landspecifieke 
uitdagingen en prioriteiten die zijn 
vastgesteld in het kader van het Europees 
Semester. De Commissie en de lidstaten 
moeten tijdens het hele proces streven naar 
een nauwe samenwerking.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het vereiste om een 
indicatief tijdschema met mijlpalen en 
streefdoelen in de plannen voor herstel en 
veerkracht op te nemen, mag geen beletsel 
vormen om ook complexere 
infrastructurele investeringen op te 
nemen waarvan de uitvoering mogelijk 
langer duurt dan zeven jaar.

Amendement 18

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 transitie naar een digitale, 
koolstofneutrale en circulaire economie, 
onder meer door de infrastructuur te 
versterken en de connectiviteit en het 
vervoer te beteren, 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, ecologische 
en sociale veerkracht van de lidstaat te 
versterken, de economische en sociale 
gevolgen van de crisis op te vangen, de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
te bevorderen en de economische en 
genderongelijkheid te verminderen; 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 
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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.

voor herstel en veerkracht maatregelen 
bevat voor de uitvoering van hervormingen 
en projecten voor overheidsinvesteringen 
die coherente acties behelzen; en of te 
verwachten valt dat de door de betrokken 
lidstaat voorgestelde regeling zal zorgen 
voor daadwerkelijke uitvoering van het 
plan voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van de beoogde mijlpalen en 
streefdoelen alsmede de bijbehorende 
indicatoren.

Amendement 19

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 70 % 
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. Een snelle verdeling van de 
middelen is essentieel om de effecten van 
de COVID-19-crisis op de Europese 
economie te verzachten.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Gezien de nadruk op de 
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korte termijn en op de nationale 
financiële middelen voor de uitvoering 
van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht, bestaat er een risico dat het 
halen van de uiterste termijn voor de 
uitvoering van de middelen voorrang 
krijgt op het controleren van het 
oorspronkelijke doel van de middelen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 ter) De lidstaten moeten in hun 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht investeringen in 
grensoverschrijdende projecten opnemen 
waarbij meerdere landen betrokken zijn 
en die kunnen bijdragen tot het 
economisch herstel en Europese 
meerwaarde genereren, met inachtneming 
van de doelstelling van een 
klimaatneutrale Unie tegen 2050. Om de 
lidstaten te ondersteunen bij de opstelling 
van hun nationale plannen voor herstel 
en veerkracht moet de Commissie een 
niet-uitputtende lijst van projecten met 
een Europese meerwaarde opstellen, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot 
projecten om het toerisme duurzamer te 
maken, infrastructuren in het kader van 
de TEN-T-netwerken te verbeteren, 
ontbrekende grensoverschrijdende 
spoorverbindingen aan te leggen, actieve 
mobiliteit te verbeteren, investeringen in 
de luchtvaartsector te stimuleren en de 
bevaarbaarheid van de binnenwateren te 
bevorderen, alsook om de ontwikkeling 
van het ERTMS op Europese 
goederencorridors te bevorderen.

Amendement 22
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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 
de resultaten.

(29) Het verzoek om een lening moet 
worden gerechtvaardigd door de financiële 
behoeften in verband met aanvullende 
hervormingen en investeringen in het plan 
voor herstel en veerkracht, die met name 
relevant zijn voor de transitie naar een 
digitale, koolstofneutrale en circulaire 
economie, 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 
de resultaten.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 30
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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 twee 
maanden een nieuw besluit nemen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Met het oog op een efficiënte en 
coherente toewijzing van de 
begrotingsmiddelen van de Unie en de 
inachtneming van het beginsel van 
deugdelijk financieel beheer moeten 
maatregelen in het kader van deze 
verordening verenigbaar en complementair 
zijn met de lopende programma’s van de 
Unie, waarbij dubbele financiering van 
dezelfde uitgaven moet worden vermeden. 
De Commissie en de lidstaat moeten in alle 
fasen van het proces zorgen voor 
doeltreffende coördinatie om de 
consistentie, de coherentie, de 
complementariteit en de synergie tussen de 
financieringsbronnen te waarborgen, met 
inbegrip van technische bijstand. Daartoe 
moeten de lidstaten verplicht worden om, 
wanneer zij hun plannen bij de Commissie 
indienen, de relevante informatie over 
bestaande of geplande financiering door de 
Unie te presenteren. Financiële steun in het 
kader van de faciliteit moet een aanvulling 
vormen op de steun uit hoofde van andere 
fondsen en programma’s van de Unie, en 
de in het kader van de faciliteit 
gefinancierde hervormingen en 

(35) Met het oog op een efficiënte en 
coherente toewijzing van de 
begrotingsmiddelen van de Unie en de 
inachtneming van het beginsel van 
deugdelijk financieel beheer moeten 
maatregelen in het kader van deze 
verordening verenigbaar en complementair 
zijn met de lopende programma’s van de 
Unie, waarbij dubbele financiering van 
dezelfde uitgaven moet worden vermeden. 
De Commissie en de lidstaat moeten in alle 
fasen van het proces zorgen voor 
doeltreffende coördinatie om de 
consistentie, de coherentie, de 
transparantie, de complementariteit en de 
synergie tussen de financieringsbronnen te 
waarborgen, met inbegrip van technische 
bijstand. Daartoe moeten de lidstaten 
verplicht worden om, wanneer zij hun 
plannen bij de Commissie indienen, de 
relevante informatie over bestaande of 
geplande financiering door de Unie te 
presenteren. Financiële steun in het kader 
van de faciliteit moet een aanvulling 
vormen op de steun uit hoofde van andere 
fondsen en programma’s van de Unie, en 
de in het kader van de faciliteit 
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investeringsprojecten moeten in 
aanmerking kunnen komen voor 
financiering uit andere programma’s en 
instrumenten van de Unie, mits die steun 
niet dezelfde kosten dekt.

gefinancierde hervormingen en 
investeringsprojecten moeten in 
aanmerking kunnen komen voor 
financiering uit andere programma’s en 
instrumenten van de Unie, mits die steun 
niet dezelfde kosten dekt.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Voor een snel herstel van 
de economie van de Unie zijn 
investeringen nodig in vergevorderde 
projecten met een groot potentieel om 
groei te ondersteunen, de economie 
koolstofvrij te maken en banen te 
scheppen; de vastgestelde behoeften, 
investeringsachterstand en bestaande 
projectpijplijn van vergevorderde 
projecten voor de ontwikkeling van 
duurzame vervoersinfrastructuur bieden 
in dit opzicht grote kansen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 ter) Er moeten criteria worden 
gepubliceerd waarmee beoordeeld kan 
worden of projecten waarde toevoegen op 
Unieniveau, om te vermijden dat er een 
lappendeken aan nationale benaderingen 
ontstaat die mogelijk tegenstrijdig of 
kortzichtig zijn. Op het gebied van 
duurzaam vervoer hebben projecten die 
grensoverschrijdende verbindingen 
bevorderen bijvoorbeeld positieve 
langetermijneffecten voor de economie en 
samenleving van de Unie.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 28

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 

(37) Het is wenselijk dat de Commissie 
een halfjaarlijks 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 bijdrage van de 
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de via het herstelinstrument voor de 
Europese Unie gegenereerde middelen tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van faciliteit.

via het herstelinstrument voor de Europese 
Unie gegenereerde middelen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
faciliteit. Het moet ook informatie 
bevatten over de vooruitgang die is 
geboekt bij de verwezenlijking van de 
afzonderlijke mijlpalen, streefdoelen en 
bijbehorende indicatoren die zijn 
opgenomen in het plan voor herstel en 
veerkracht van elke lidstaat.

Amendement 29

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 

(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. 
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operationele regelingen met betrekking tot 
de heersende omstandigheden tijdens de 
uitvoering van het plan voor herstel en 
veerkracht mogelijk te maken, moet het 
mogelijk zijn dat de onderdelen van 
dergelijke technische regelingen met 
wederzijdse instemming kunnen worden 
gewijzigd. De horizontale regels die door 
het Europees Parlement en de Raad zijn 
vastgesteld op basis van 
artikel 322 VWEU op deze verordening 
van toepassing. Deze regels zijn 
neergelegd in het Financieel Reglement 
en bepalen met name de procedure om het 
budget vast te stellen en uit te voeren door 
middel van subsidies, aanbestedingen, 
prijzen en indirecte uitvoering, en 
voorzien in controles van de 
verantwoordelijkheid van financiële 
actoren. De op grond van 
artikel 322 VWEU vastgestelde regels 
hebben eveneens betrekking op de 
bescherming van de begroting van de 
Unie bij algemene tekortkomingen in de 
lidstaten op het gebied van de rechtsstaat, 
aangezien de rechtsstaat een essentiële 
voorwaarde is voor deugdelijk financieel 
beheer en een doeltreffende EU-
financiering.
__________________
13 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Amendement 30

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

Bij deze verordening wordt een faciliteit 
voor herstel en veerkracht (“de faciliteit”) 
ingesteld.

Bij deze verordening wordt een tijdelijke 
faciliteit voor herstel en veerkracht (“de 
faciliteit”) ingesteld.

Amendement 31

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 transitie naar een digitale en 
koolstofneutrale circulaire economie 
tegen 2050, duurzaam toerisme, 
duurzame mobiliteit, 
vervoersinfrastructuur en de ontwikkeling 
van alternatieve brandstoffen voor alle 
vervoerswijzen en duurzame 
grensoverschrijdende infrastructuur, met 
name met betrekking tot de TEN-T-
kernnetwerken, intelligente 
vervoersbeheersystemen, zelfrijdende 
voertuigen, e-mobiliteit, de transitie naar 
groene waterstof, gezondheid, 
concurrentievermogen, veerkracht, 
productiviteit, opleiding en vaardigheden, 
onderzoek en innovatie, slimme, duurzame 
en inclusieve groei, banen en 
investeringen, milieubescherming en 
vermindering van de broeikasgasemissies, 
alsmede de stabiliteit van de financiële 
stelsels en een goed functionerende 
eengemaakte markt.

Amendement 32
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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 het 
herstel te ondersteunen en de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie te bevorderen door de 
veerkracht, de kritieke infrastructuur van 
de Unie en het aanpassingsvermogen van 
de lidstaten te verbeteren, rekening 
houdend met de ultraperifere regio’s, de 
sociale, territoriale, regionale en 
economische gevolgen van de crisis te 
verzachten, met inbegrip van het 
verzachten van de economische 
ongelijkheid en de transitie naar een 
digitale en koolstofneutrale, circulaire 
economie, en aldus ertoe bij te dragen het 
groeipotentieel en het duurzame 
concurrentievermogen van de economieën 
van de Unie te herstellen, het scheppen van 
banen en inspanningen ter bevordering 
van de bij- en omscholing van 
werknemers in de nasleep van de COVID-
19-crisis te stimuleren en slimme, 
duurzame en inclusieve groei en 
connectiviteit te bevorderen, en zo de 
meerwaarde van financiële ondersteuning 
binnen de Unie in stand te houden.

Amendement 33

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 

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. De 
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specifieke doelstelling zal worden 
nagestreefd in nauwe samenwerking met 
de betrokken lidstaten.

lidstaten zorgen ervoor dat hun plannen 
voor herstel en veerkracht volledig in 
overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal en bijdragen tot de transformatie 
van de economie en sociale 
rechtvaardigheid bevorderen. Deze 
specifieke doelstelling zal worden 
nagestreefd in nauwe samenwerking met 
de betrokken lidstaten.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) maximaal 10 % van het in artikel 
5, lid 1, onder a), genoemde bedrag wordt 
toegewezen voor de financiering van 
projecten met een Europese meerwaarde 
als gespecificeerd in artikel 5 bis.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Projecten met een Europese meerwaarde

Het in artikel 5, lid 1, onder b bis), 
genoemde bedrag wordt gebruikt voor de 
financiering van projecten met een 
Europese meerwaarde, met een Europese 
dekking en een grote bijdrage aan de 
groene en de digitale transitie en aan het 
economische herstel in de nasleep van de 
COVID-19-crisis. De projecten met een 
Europese meerwaarde worden 
gezamenlijk ingediend door de betrokken 
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lidstaten, aan de hand van een voorgesteld 
project, en door de Commissie, die ze 
onderwerpt aan haar 
beoordelingsprocedure om het toegewezen 
bedrag zeker te stellen. De Commissie stelt 
een niet-uitputtende lijst op van projecten 
met een Europese meerwaarde en 
specificeert daarbij welke lidstaten 
deelnemen, welke bedragen ermee 
gemoeid zijn en de mijlpalen en 
doelstellingen.

Amendement 36

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. In nauwe samenwerking met de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
en alle relevante belanghebbenden stellen 
de lidstaten 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 tot 31 december 2024 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.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De plannen voor herstel en 2. De plannen voor herstel en 
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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.

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 de 
beleidsterreinen als bedoeld in artikel 3 en 
de doelstelling van klimaatneutraliteit 
tegen 2050, met de volledige 
inachtneming van het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen”. 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 […]

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Verbruiksuitgaven en reguliere 
lopende begrotingsuitgaven komen niet 
voor financiering in aanmerking, tenzij de 
lidstaat kan aantonen dat ze 
langetermijneffecten zullen hebben in 
overeenstemming met artikel 4, dat de 
duurzaamheid van de financiering na de 
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looptijd van de faciliteit zal worden 
gewaarborgd en dat het negatieve effect 
op het overheidssaldo slechts tijdelijk is, 
met volledige inachtneming van de 
Commissierichtsnoeren voor de plannen 
voor herstel- en veerkracht van de 
lidstaten.

Amendement 39

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, het 
duurzame concurrentievermogen en de 
economische en sociale veerkracht van de 
betrokken lidstaat versterkt en het 
scheppen van banen stimuleert, de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende 
vervoersinfrastructuur bevordert, de 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis verzacht, met specifieke aandacht 
voor de micro-ondernemingen en kmo’s 
die het zwaarst zijn getroffen door de 
crisis, en tot meer economische, sociale en 
territoriale cohesie en convergentie 
bijdraagt;

Amendement 40

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 
transitie naar een digitale en 
koolstofneutrale circulaire economie of 
zullen helpen om het hoofd te bieden aan 
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de daaruit voortvloeiende uitdagingen, met 
name betreffende noodzakelijke 
investeringen in duurzame 
vervoersinfrastructuur en de ontwikkeling 
van alternatieve duurzame brandstoffen 
voor alle vervoerswijzen;

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een toelichting op de wijze waarop 
de maatregelen in het plan tot de 
algemene doelstelling van een 
klimaatneutraal Europa tegen 2050 zullen 
bijdragen en de wijze waarop het plan is 
afgestemd op het nationale energie- en 
klimaatplan en de territoriale plannen 
voor een rechtvaardige transitie;

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) een toelichting op de wijze waarop 
het plan zal bijdragen tot de doelstellingen 
om gendergelijkheid tot stand te brengen 
en economische ongelijkheid te 
verminderen;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter d
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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 uitvoering van de 
hervormingen binnen een periode van 
maximaal vier jaar en van de investeringen 
binnen een periode van maximaal zeven 
jaar, behalve voor investeringen in 
complexe infrastructuur waarvan de 
uitvoering meer tijd kost;

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) garantie dat alleen financiële 
bijstand wordt verleend aan 
ondernemingen die de toepasselijke 
collectieve overeenkomsten eerbiedigen en 
die niet zijn geregistreerd in de 
belastingparadijzen die worden vermeld 
op de EU-lijst van niet-coöperatieve 
belastingjurisdicties van de Raad;

Amendement 45

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 transitie naar een digitale, 
koolstofneutrale en circulaire economie, 
en neemt daarbij de volgende criteria in 
aanmerking:
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Amendement 46

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 
transitie naar een digitale en 
koolstofneutrale circulaire economie of 
die helpen om het hoofd te bieden aan de 
daaruit voortvloeiende uitdagingen en 
middelen te verschaffen voor duurzame 
en veerkrachtige infrastructuur;

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) of het plan bijdraagt tot de 
algemene doelstelling van een 
klimaatneutraal Europa tegen 2050 en de 
wijze waarop het plan is afgestemd op het 
nationale energie- en klimaatplan en de 
territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie van de lidstaat;

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) of het plan bijdraagt tot de 
doelstelling om gendergelijkheid tot stand 
te brengen en economische ongelijkheid 
te verminderen;

Amendement 49
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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. De Commissie stelt binnen twee 
maanden nadat de lidstaat het plan voor 
herstel en veerkracht officieel heeft 
ingediend, bij wege van gedelegeerde 
handeling een besluit vast. Het besluit 
wordt gebaseerd op de evaluatie van het 
plan voor herstel en veerkracht en op de 
communicatie met de betrokken lidstaat, 
met inbegrip van eventuele correcties. 
Wanneer de Commissie een plan voor 
herstel en veerkracht positief beoordeelt, 
worden in dat besluit de door de lidstaat uit 
te voeren hervormingen en 
investeringsprojecten, met inbegrip van de 
mijlpalen en streefdoelen, en de 
overeenkomstig artikel 11 toegewezen 
financiële bijdrage vastgelegd.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de financiële bijdrage die in 
termijnen moet worden uitbetaald zodra de 
lidstaat de desbetreffende mijlpalen en 
streefdoelen die zijn vastgesteld in verband 
met de uitvoering van het plan voor herstel 
en veerkracht, op bevredigende wijze heeft 
uitgevoerd;

a) de financiële bijdrage die in 
termijnen moet worden uitbetaald zodra de 
lidstaat de desbetreffende mijlpalen en 
streefdoelen die zijn vastgesteld in verband 
met de uitvoering van het plan voor herstel 
en veerkracht, volledig, grotendeels of 
gedeeltelijk heeft uitgevoerd;

Amendement 51

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 twee 
maanden na indiening van het voorstel een 
naar behoren gemotiveerde beoordeling 
toekomen. De betrokken lidstaat kan een 
ander plan voor herstel en veerkracht 
indienen en kan ook het instrument voor 
technische ondersteuning gebruiken.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 53

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 twee maanden na de 
officiële indiening van het verzoek een 
nieuw besluit overeenkomstig artikel 17.

Amendement 54
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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.

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 twee 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.

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Rechtsstaat

1. Er mag alleen financiering uit de 
faciliteit voor herstel en veerkracht 
worden verstrekt aan lidstaten die geen 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat vertonen. De 
Commissie gaat na of inbreuk is gepleegd 
op artikel 19 bis, lid 2 of 3, wanneer zij 
beoordeelt of een lidstaat in aanmerking 
komt voor financiering uit de faciliteit 
voor herstel en veerkracht.
2. De volgende zaken worden 
beschouwd als fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat indien ze de beginselen van 
deugdelijk financieel beheer of de 
bescherming van de belangen van de Unie 
schaden of dreigen te schaden:
a) het in gevaar brengen van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, onder meer door het vaststellen 
van beperkingen op de mogelijkheid om 
de rechterlijke macht autonoom uit te 
oefenen, door extern in te grijpen in de 
onafhankelijkheidsgaranties, door het 
uitspreken van vonnissen met externe 
aanwijzingen in te beperken, door de 
regels inzake de benoeming of de 
arbeidsvoorwaarden van justitieel 
personeel willekeurig te herzien, door het 
justitieel personeel te beïnvloeden op een 
wijze die hun onpartijdigheid in gevaar 
brengt, of door de onafhankelijkheid van 
een advocaat aan te tasten;
b) het niet voorkomen, corrigeren en 
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bestraffen van willekeurige of 
onrechtmatige beslissingen van 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
rechtshandhavingsinstanties, het 
onthouden van financiële en personele 
middelen met als gevolg dat de werking 
van die instanties wordt aangetast, of het 
niet uitsluiten van belangenconflicten;
c) het beperken van de 
beschikbaarheid en doeltreffendheid van 
rechtsmiddelen, bijvoorbeeld door middel 
van restrictieve procedurele regels, het 
niet uitvoeren van vonnissen of het 
beperken van de doeltreffendheid van het 
onderzoek, de vervolging of de bestraffing 
van inbreuken op het recht;
d) het in gevaar brengen van de 
administratieve capaciteit van een lidstaat 
om de verplichtingen van het 
lidmaatschap van de Unie na te komen, 
met inbegrip van het vermogen om de 
regels, normen en beleidsmaatregelen 
waaruit het acquis van de Unie bestaat, 
effectief ten uitvoer te leggen;
e) maatregelen die de bescherming 
van de vertrouwelijke communicatie 
tussen jurist en cliënt verzwakken.
3. Lidstaten die zijn onderworpen 
aan een procedure overeenkomstig 
artikel 7 VWEU komen slechts voor 25 % 
van de overeenkomstig artikel 19 
vastgestelde financiële bijdrage in 
aanmerking.

Amendement 57

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 

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 
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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.

inbegrip van de in artikel 17, lid 6, 
bedoelde operationele regeling en de 
voltooiing van de afzonderlijke 
voorgestelde mijlpalen, doelstellingen en 
de daarmee verbonden indicatoren. 
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.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie doet de plannen 
voor herstel en veerkracht als goedgekeurd 
bij haar gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 17, uiterlijk een 
maand na ontvangst 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. In een dergelijk geval moet de 
Commissie met het Parlement en de Raad 
overleggen over hoe de verzamelde 
informatie op vertrouwelijke wijze aan de 
medewetgevers ter beschikking kan 
worden gesteld.

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

planningsfase als tijdens de uitvoering voor 
complementariteit, synergie, coherentie en 
consistentie tussen de verschillende 
instrumenten op Unie-, nationaal, en, waar 
van toepassing, regionaal en lokaal niveau, 
met name wat uit de fondsen van de Unie 
gefinancierde maatregelen betreft;

Amendement 60

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, waar van toepassing, 
regionaal en lokaal niveau voor de 
uitvoering verantwoordelijk zijn, ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de in het kader van deze verordening 
ingestelde instrumenten.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) bevorderen en stimuleren zij de 
snelle voltooiing van vergevorderde 
projecten met een groot potentieel voor 
het ondersteunen van groei, het scheppen 
van banen en het verwezenlijken van 
koolstofneutraliteit, en met een blijvend 
positief effect op de economie en de 
samenleving; en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) maken zij beoordelingscriteria 
bekend om projecten te evalueren op basis 
van hun meerwaarde voor de Unie en 
geven zij voorrang aan de voltooiing van 
de best scorende projecten.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van de plannen voor 
herstel en veerkracht geeft de Commissie 
voorrang aan projecten die van 
grensoverschrijdende aard zijn en twee of 
meer lidstaten met elkaar verbinden en 
moedigt zij deze projecten aan.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarverslag Halfjaarlijks verslag

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie brengt jaarlijks 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad over de uitvoering van de bij deze 

1. De Commissie brengt ieder 
halfjaar verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over de uitvoering 
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verordening ingestelde faciliteit. van de bij deze verordening ingestelde 
faciliteit en maakt dit verslag openbaar.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het jaarverslag bevat daarnaast de 
volgende gegevens:

3. Het halfjaarlijks verslag bevat 
daarnaast de volgende gegevens:

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de omvang 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

a) de omvang 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 
lidstaat, en
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Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De ontvangers van 
Uniefinanciering erkennen de oorsprong 
van en geven zichtbaarheid aan de 
middelen van de Unie, met name wanneer 
zij de acties en de resultaten ervan 
promoten, door het embleem van de Unie 
met de verwijzing naar de “faciliteit voor 
herstel en veerkracht” die de acties 
ondersteunt, online en offline weer te 
geven, en door meerdere doelgroepen, 
waaronder de media en het grote publiek, 
doelgericht en op samenhangende, 
doeltreffende en evenredige wijze te 
informeren.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatiemaatregelen uit met 
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.

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatiemaatregelen uit op een 
gebruiksvriendelijke wijze, teneinde 
burgers, bedrijven – in het bijzonder 
kmo’s – en overheden beter bekend te 
maken met de middelen die via de bij deze 
verordening ingestelde instrumenten ter 
beschikking worden gesteld, alsmede met 
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.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de ontvangers van 
Uniefinanciering de acties en de 
resultaten ervan promoten, betrekken zij 
daarbij de leden van het Europees 
Parlement die afkomstig zijn van dezelfde 
regio als de ontvangers.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een comité. Dat comité is een comité 
in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

Schrappen
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Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Schrappen

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 77
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) of het plan bijdraagt tot de 
doelstellingen om gendergelijkheid tot 
stand te brengen en economische 
ongelijkheid te verminderen;

Amendement 78

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) of het plan voor herstel en 
veerkracht maatregelen bevat om de 
infrastructuur te versterken en 
verbondenheid en vervoer te verbeteren;
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.1 – tekstvak “Bereik” – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het plan voor herstel en veerkracht 
vormt een uitgebreid en adequaat antwoord 
op de economische en sociale situatie van 
de betrokken lidstaat;

– het plan voor herstel en veerkracht 
vormt een uitgebreid en adequaat antwoord 
op de economische, milieu- en sociale 
situatie van de betrokken lidstaat;

Amendement 81

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

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 
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, milieu- en sociale situatie 
van de betrokken lidstaat.

Amendement 82

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 

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 
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vormt een gedeeltelijk adequaat antwoord 
op de economische en sociale situatie van 
de betrokken lidstaat.

vormt een gedeeltelijk adequaat antwoord 
op de economische, milieu- en sociale 
situatie van de betrokken lidstaat.

Amendement 83

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 
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 goedgekeurd, en het plan 
vormt geen adequaat antwoord op de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat.

C – Het plan voor herstel en veerkracht 
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 goedgekeurd, en het plan 
vormt geen adequaat antwoord op de 
economische, milieu- en sociale situatie 
van de betrokken lidstaat.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2.2 Het plan bevat maatregelen die op 
doeltreffende wijze bijdragen tot de 
transitie naar een digitale en 
koolstofneutrale circulaire economie en 
de ontwikkeling van duurzame en 
veerkrachtige infrastructuur of die helpen 
het hoofd te bieden aan de daaruit 
voortvloeiende uitdagingen.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 2 – punt 2.4 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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