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BEKNOPTE MOTIVERING
Het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020
(het "programma"), dat vorig jaar met veel steun vanuit het Europees Parlement werd opgezet,
loopt sinds 20 mei 2017 en beschikt over een budget van 142,8 miljoen EUR. Het doel is het
leveren van een bijdrage aan institutionele, administratieve en groei-ondersteunende
structurele hervormingen in de lidstaten door middel van deskundige ondersteuning van
nationale autoriteiten die daarom vragen.
De ondersteuning kan gegeven worden op een brede waaier aan beleidsterreinen, waaronder
een groot aantal met direct maatschappelijk belang, zoals onderwijs en opleiding,
arbeidsmarktbeleid voor het creëren van banen, armoedebestrijding, bevordering van sociale
integratie, sociale zekerheid en socialezekerheidsstelsels, volksgezondheid en
volksgezondheidsstelsels. Andere gebieden waarop ondersteuning mogelijk is, hebben ook
een grote impact op de sociale en economische cohesie in de EU.
Het feit dat het programma in de lidstaten op veel meer positieve respons is gestuit dan
aanvankelijk was verwacht, betekent ook dat de vraag naar steun meerdere keren groter is dan
het oorspronkelijke budget. Uit gegevens van de Commissie blijkt dat in 2018 444 aanvragen
voor steun zijn ingediend door 24 lidstaten, en dat hoewel de totale jaarlijkse toewijzing
30,5 miljoen EUR bedroeg, de geraamde kosten van alle aanvragen ongeveer vijf keer hoger
waren, te weten ongeveer 152 miljoen EUR.
Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie voorgesteld het programma met 80 miljoen EUR
op te trekken middels gebruikmaking van het flexibiliteitsinstrument onder artikel 11 van het
huidige Meerjarig Financieel Kader. Daarnaast wil de Commissie bij de doelstellingen van
het programma ook uitdrukkelijk verwijzen naar financiering van maatregelen en activiteiten
ter ondersteuning van hervormingen die lidstaten kunnen helpen bij hun voorbereiding op
lidmaatschap van de eurozone.
De Commissie nodigt de lidstaten verder uit om, in overeenstemming met artikel 11 van
de verordening inzake het steunprogramma voor structurele hervormingen, een deel van
hun middelen uit de technische-bijstandscomponent van de Europese structuur- en
investeringsfondsen naar het steunprogramma voor structurele hervormingen over te dragen.
Gezien de verschillen tussen de lidstaten wat betreft de beschikbaarheid van hoogwaardige
deskundigheid op het gebied van het formuleren en ten uitvoer leggen van groeiondersteunend, duurzaam en inclusief beleid, alsook gezien de populariteit van het
programma in de lidstaten, verdient verhoging van het budget van het programma zeker
aanbeveling.
Hoewel rapporteur de relevantie inziet van het uitdrukkelijk opnemen van ondersteuning van
hervormingen met het oog op lidmaatschap van de eurozone in de doelstellingen van het
programma, wil hij toch ook nadrukkelijk verwijzen naar de strategische prioriteiten van de
EU als aangegeven in de jaarlijkse groei-analyse, zoals ondersteuning van kwalitatief
hoogwaardig onderwijs, opleiding, arbeidsproductiviteit en actieve arbeidsmarktmaatregelen.
Structurele hervormingen in verband met sociaal en werkgelegenheidsbeleid moeten meer
worden benadrukt, rekening houdend met het feit dat de Europa 2020-doelstellingen inzake
werkgelegenheid en sociale integratie het minst verwezenlijkt zijn.
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AMENDEMENTEN
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie regionale
ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(-1)
Overeenkomstig artikel 9 van het
Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU) dient de Unie bij
de bepaling en de uitvoering van haar
beleid en optreden rekening te houden
met de eisen die samenhangen met het
bevorderen van een hoog niveau van
werkgelegenheid, het waarborgen van een
adequate sociale bescherming, het
bestrijden van sociale uitsluiting en het
bevorderen van een hoog niveau van
onderwijs, opleiding en bescherming van
de volksgezondheid. Bovendien, en zoals
bepaald in artikel 11 VWEU, dienen de
eisen inzake milieubescherming te worden
geïntegreerd in het beleid en het optreden
van de Unie, met name met het oog op het
bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)
Het steunprogramma voor
structurele hervormingen (hierna "het
programma" genoemd) werd vastgesteld
met als doel het versterken van het
vermogen van de lidstaten om groeiondersteunende bestuurlijke en structurele
hervormingen voor te bereiden en uit te
voeren, onder andere door middel van
bijstand voor efficiënte en doeltreffende
inzet van de fondsen van de Unie. De steun
PE620.979v02-00
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(1)
Het steunprogramma voor
structurele hervormingen (hierna "het
programma" genoemd) werd vastgesteld
met als doel het versterken van het
vermogen van de lidstaten om
inclusievegroei-ondersteunende
bestuurlijke en structurele hervormingen
met een Europese meerwaarde voor te
bereiden en uit te voeren en onder meer
solidariteit te bevorderen, onder andere
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in het kader van het programma wordt op
verzoek van een lidstaat door de
Commissie verleend en kan betrekking
hebben op een breed scala aan
beleidsterreinen. Het ontwikkelen van
veerkrachtige economieën die op sterke
economische en sociale structuren zijn
gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt
schokken kunnen opvangen en er snel van
kunnen herstellen, draagt bij aan
economische en sociale cohesie. De
uitvoering van institutionele, bestuurlijke
en groei-ondersteunende structurele
hervormingen is een passend instrument
om een dergelijke ontwikkeling te
verwezenlijken.

door middel van bijstand voor efficiënte en
doeltreffende inzet van de fondsen van de
Unie op het gebied van, onder andere,
sociale inclusie. Het programma kan
aldus een belangrijk instrument zijn voor
het leveren van een bijdrage aan het
verwezenlijken van de doelstellingen en
beginselen van de Europese pijler van
sociale rechten. De steun in het kader van
het programma wordt op verzoek van een
lidstaat door de Commissie verleend en
kan betrekking hebben op een breed scala
aan beleidsterreinen. Het ontwikkelen van
veerkrachtige economieën die op sterke
economische en sociale structuren zijn
gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt
schokken kunnen opvangen en er snel van
kunnen herstellen, draagt bij aan het
verwezenlijken van de Uniale
doelstellingen van economische en sociale
cohesie en volledige werkgelegenheid. De
uitvoering van institutionele, bestuurlijke
en duurzame structurele hervormingen die
inclusieve groei, nieuwe banen en sociale
cohesie ondersteunen is een passend
instrument om een dergelijke ontwikkeling
te verwezenlijken. Het programma bevindt
zich in een gunstige positie om de
uitvoering van de cyclus van het Europees
semester aan te vullen en verder te
versterken, met name de jaarlijkse
groeianalyse en de landenspecifieke
aanbevelingen, en om stappen te zetten in
de richting van de
langetermijndoelstellingen van
Europa 2020.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(1 bis) De toename van de financiële
middelen voor het programma moet
gepaard gaan met een herziening van de
doelstellingen van het programma omdat
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in veel lidstaten zowel de openbare
socialezekerheidsstelsels als de collectieve
onderhandelingen en reële loongroei
moeten worden versterkt.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
De lidstaten hebben steeds meer
gebruik gemaakt van steun in het kader van
het programma, meer dan oorspronkelijk
verwacht. De steunverzoeken die de
Commissie tijdens de cyclus 2017 heeft
ontvangen, bedroegen – op basis van de
geraamde waarde ervan – aanzienlijk meer
dan de beschikbare jaarlijkse toewijzing.
Voor de cyclus 2018 bedroeg de geraamde
waarde van de ontvangen verzoeken
vijfmaal de voor dat jaar beschikbare
financiële middelen. Bijna alle lidstaten
hebben steun in het kader van het
programma aangevraagd en de
steunverzoeken zijn verdeeld over alle
beleidsterreinen die onder het programma
vallen.

(2)
De lidstaten hebben steeds meer
gebruik gemaakt van steun in het kader van
het programma, meer dan oorspronkelijk
verwacht. De steunverzoeken die de
Commissie tijdens de cyclus 2017 heeft
ontvangen, bedroegen – op basis van de
geraamde waarde ervan – aanzienlijk meer
dan de beschikbare jaarlijkse toewijzing.
Voor de cyclus 2018 bedroeg de geraamde
waarde van de ontvangen verzoeken
vijfmaal de voor dat jaar beschikbare
financiële middelen. Bijna alle lidstaten
hebben steun in het kader van het
programma aangevraagd en de
steunverzoeken zijn verdeeld over alle
beleidsterreinen die onder het programma
vallen. Er wordt verwacht dat er veel
inschrijvingen voor het programma zullen
blijven binnenkomen en dat er daarom
een selectie zal moeten worden gemaakt
uit de steunverzoeken, zonder afbreuk te
doen aan de noodzaak van gelijke
behandeling van lidstaten. Bij het
beoordelen van steunverzoeken moet in
het bijzonder rekening worden gehouden
met de prioriteiten als bedoeld in de
jaarlijkse groei-analyse, met de
strategische prioriteiten van de Unie, en
met verzoeken met zowel een positieve
sociale impact, als betrokkenheid van de
partners. Overeenkomstig de jaarlijkse
groei-analyse 2018 betekenen de
verschillen in economisch herstel en de
werkgelegenheidssituatie in de lidstaten
dat er meer gerichte investeringen nodig
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zijn in kwalitatief hoogwaardig onderwijs,
opleiding, arbeidsproductiviteit en actieve
arbeidsmarktmaatregelen. Structurele
hervormingen in verband met sociaal en
werkgelegenheidsbeleid moeten meer
worden benadrukt, rekening houdend met
het feit dat de Europa 2020-doelstellingen
inzake werkgelegenheid en sociale
integratie het minst verwezenlijkt zijn. Bij
het beoordelen van de steunverzoeken
moet ook terdege rekening worden
gehouden met de rechtvaardiging van de
hervorming, met inbegrip van de
resultaten van de raadpleging van de
belanghebbenden en de partners, daar
waar dat gezien de aard en de omvang
van de nagestreefde hervormingen
geëigend is.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)
Het verbeteren van de economische
en sociale cohesie door structurele
hervormingen te versterken, is van cruciaal
belang voor een succesvolle deelname aan
de economische en monetaire unie. Het is
in het bijzonder van belang voor lidstaten
die de euro niet als munt hebben, voor
hun voorbereiding op deelname aan de
eurozone.

(3)
Het verbeteren van de economische
en sociale cohesie door structurele
hervormingen te versterken, is van cruciaal
belang voor een succesvolle deelname aan
de economische en monetaire unie.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)
Het is dus passend om in de
algemene doelstelling van het programma
– in het kader van de bijdrage ervan voor
het aanpakken van economische en sociale

(4)
Het is dus passend om in de
algemene doelstelling van het programma
– in het kader van de bijdrage ervan voor
het aanpakken van economische en sociale
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problemen – te benadrukken dat meer
cohesie, een beter concurrentievermogen,
een hogere productiviteit, meer duurzame
groei en meer werkgelegenheid ook
moeten bijdragen aan de voorbereidingen
op deelname aan de eurozone door
lidstaten die de euro niet als munt hebben.

problemen – op te nemen dat meer
economische, sociale en territoriale
cohesie, sociale inclusie en
armoedebestrijding, een beter
concurrentievermogen, een hogere
productiviteit en meer duurzame en
inclusieve groei en meer werkgelegenheid
en investeringen ook moeten bijdragen aan
de voorbereidingen op deelname aan de
eurozone door lidstaten die de euro niet als
munt hebben, alsook aan convergentie in
en buiten de eurozone.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)
Er moet ook worden aangegeven
dat maatregelen en activiteiten van het
programma hervormingen kunnen
ondersteunen die lidstaten die de euro
willen aannemen kunnen helpen bij hun
voorbereidingen op deelname aan de
eurozone.

(5)
Er moet ook worden aangegeven
dat maatregelen en activiteiten van het
programma hervormingen kunnen
ondersteunen die lidstaten die de euro
willen aannemen helpen bij hun
voorbereidingen op deelname aan de
eurozone op een wijze die hen ook in staat
moet stellen de sociale indicatoren onder
het Europees semester te verbeteren.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)
Om te kunnen voldoen aan de
toenemende vraag naar steun van de
lidstaten en in het licht van de behoefte om
de uitvoering van de structurele
hervormingen in lidstaten die de euro niet
als munt hebben, te ondersteunen, moet de
financiële toewijzing van het programma
worden verhoogd tot een niveau dat
voldoende is opdat de Unie steun zou
kunnen verstrekken die voldoet aan de

(6)
Om te kunnen voldoen aan de
toenemende vraag naar steun van de
lidstaten en in het licht van de behoefte om
de uitvoering van de structurele
hervormingen in lidstaten die de euro niet
als munt hebben, te ondersteunen, moet de
financiële toewijzing van het programma,
via het flexibiliteitsinstrument waarin is
voorzien door het meerjarige financiële
kader, worden verhoogd tot een niveau dat
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behoeften van de verzoekende lidstaten.

voldoende is opdat de Unie steun zou
kunnen verstrekken die voldoet aan de
behoeften van de verzoekende lidstaten.
De lidstaten moeten op vrijwillige basis
gebruik kunnen maken van de
mogelijkheid waarin is voorzien in
artikel 11 van Verordening (EU)
2017/825, om een deel van hun middelen
uit de technischebijstandscomponent van
de ESIF's naar het programma over te
dragen voor steunverlening voor de
uitvoering van hervormingen, waaronder
hervormingen die verband houden met de
invoering van de euro. Gezien het belang
van het ontwikkelen van structurele
hervormingen voor het versterken van de
economische en sociale cohesie, en gezien
de grote vraag vanuit de lidstaten voor
ondersteuning in het kader van het
programma, moet overigens worden
nagedacht over een permanent
programma voor het ondersteunen van
structurele hervormingen met een eigen
budget in het MFK voor de periode
na 2020, afhankelijk van een positieve
beoordeling van de resultaten behaald in
de periode 2017-2020.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)
Om zo spoedig mogelijk steun te
kunnen verstrekken, moet de Commissie
een deel van de financiële middelen
kunnen gebruiken om de kosten voor de
activiteiten ter ondersteuning van het
programma ook te dekken, zoals uitgaven
voor kwaliteitscontrole en de monitoring
van projecten in de praktijk.
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(7)
Om zo spoedig mogelijk
hoogwaardige steun te kunnen
verstrekken, moet de Commissie een deel
van de financiële middelen kunnen
gebruiken om de kosten voor de
activiteiten ter ondersteuning van het
programma ook te dekken, zoals uitgaven
voor kwaliteitscontrole en de monitoring
van projecten in de praktijk. Die kosten
moeten evenredig zijn met de totale
waarde van de uitgaven in het kader van
de steunprogramma's.
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Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(7 bis) Om een vlotte verslaglegging over
de uitvoering van het programma aan het
Europees Parlement en de Raad te
verzekeren, moet de periode worden
vastgesteld waarbinnen de Commissie
jaarlijkse monitoringverslagen moet
overleggen.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2017/825
Artikel 4 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De algemene doelstelling van het
programma is bij te dragen tot
institutionele, administratieve en groeiondersteunende structurele hervormingen
in de lidstaten door de nationale
autoriteiten steun te verlenen voor
maatregelen die gericht zijn op de
hervorming en versterking van instellingen,
bestuur, overheidsbestuur en economische
en sociale sectoren, als antwoord op de
economische en sociale uitdagingen, om zo
te komen tot meer cohesie, een beter
concurrentievermogen, hogere
productiviteit, meer duurzame groei, meer
werkgelegenheid en meer investeringen,
alsook voor maatregelen die voorbereiden
op deelname aan de eurozone, in het
bijzonder in het kader van economische
beleidsprocessen, inclusief door bijstand
voor de efficiënte, doeltreffende en
transparante inzet van de fondsen van de
Unie.";

De algemene doelstelling van het
programma is bij te dragen tot
institutionele, administratieve, groeiondersteunende en inclusieve structurele
hervormingen in de lidstaten door de
nationale autoriteiten steun te verlenen
voor maatregelen die gericht zijn op de
hervorming en versterking van instellingen,
bestuur, overheidsbestuur en economische
en sociale sectoren, als antwoord op de
economische en sociale uitdagingen, om zo
te komen tot meer economische, sociale en
territoriale cohesie, sociale inclusie en
armoedebestrijding, een beter
concurrentievermogen, hogere
productiviteit, meer duurzame en
inclusieve groei, meer werkgelegenheid en
meer investeringen, in het bijzonder in het
kader van economische beleidsprocessen
en de implementatie van de Europese
pijler van sociale rechten, inclusief door
bijstand voor de efficiënte, doeltreffende
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en transparante inzet van de fondsen van de
Unie. Het programma kan in het
bijzonder ook bijdragen aan de
succesvolle deelname door lidstaten aan
de Economische en Monetaire Unie en
aan de voorbereidingen voor deelname
aan de eurozone voor lidstaten die nu niet
de euro als munteenheid hebben, door
ondersteuning voor de nationale
autoriteiten voor maatregelen gericht op
deze voorbereidingen;

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2017/825
Artikel 5 – alinea 2 – letter f bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(1 bis) aan artikel 5, lid 2, wordt het
volgende punt toegevoegd:
"f bis) maatregelen en activiteiten ter
ondersteuning van hervormingen die
lidstaten kunnen helpen bij hun
voorbereiding op lidmaatschap van de
eurozone."

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2017/825
Artikel 5 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
Het volgende artikel 5 bis wordt
toegevoegd:

Schrappen

"Artikel 5 bis
Steun voor voorbereiding op lidmaatschap
van de eurozone
Met het programma mogen maatregelen
en activiteiten worden gefinancierd ter
AD\1154618NL.docx
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ondersteuning van hervormingen die
lidstaten kunnen helpen bij hun
voorbereiding op lidmaatschap van de
eurozone."

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) 2017/825
Artikel 10 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De financiële middelen voor de
uitvoering van het programma worden
vastgesteld op 222 800 000 EUR in
lopende prijzen.";

1.
De financiële middelen voor de
uitvoering van het programma worden
vastgesteld op 222 800 000 EUR in
lopende prijzen, waarvan 80 000 000 EUR
moet worden verstrekt uit het
flexibiliteitsinstrument krachtens
Verordening (EU, Euratom)
nr. 1311/2013 van de Raad*.";
__________________
* Verordening (EU, Euratom)
nr. 1311/2013 van de Raad van
2 december 2013 tot bepaling van het
meerjarig financieel kader voor de jaren
2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013,
blz. 884).

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2017/825
Artikel 16 – alinea 2
Bestaande tekst

Amendement
(3a) De inleidende formule van
artikel 16, lid 2, wordt vervangen door:

2.
De Commissie legt aan het
Europees Parlement en de Raad een
jaarlijks monitoringverslag voor over de
uitvoering van het programma. Dat verslag
PE620.979v02-00
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"2.
Van 2018 tot en met 2021 legt de
Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad een jaarlijks monitoringverslag
voor over de uitvoering van het
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bevat informatie over:

programma. Dat verslag bevat informatie
over:"

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2017/825
Artikel 16 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(3 ter) Artikel 16, lid 2, wordt letter d bis
toegevoegd:
"d bis) resultaten van kwaliteitscontrole
en monitoring van
ondersteuningsprojecten ter plaatse; "

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=EN)
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