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BEKNOPTE MOTIVERING 

In haar streven naar een resultaatgerichte begroting van de Europese Unie heeft de Commissie 

op 14 september 2016 een voorstel voor een verordening ingediend, de zogenaamde 

omnibusverordening, in het kader van de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel 

kader 2014-2020. De rode draad doorheen deze verordening is de vereenvoudiging van de 

uitvoeringsmaatregelen voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). 

Volgens de conclusies van een aantal studies van de Commissie, waarmee de rapporteur bij 

dit advies rekening heeft gehouden, zijn de regels voor het beheer en de controle van deze 

fondsen momenteel te complex, zowel voor de beheerders als voor de begunstigden.  

Ook de Rekenkamer wijst er in haar verslagen van de afgelopen drie jaar op dat het 

noodzakelijk is de vereenvoudigde kostenopties ruimer en algemener te gebruiken, met name 

in het kader van de beheersing van de subsidiekosten. Tevens herinnert de Rekenkamer er in 

haar speciaal verslag over de beheersing van de subsidiekosten aan dat het gebruik van 

vereenvoudigde kostenopties het risico op buitensporige prijzen eveneens daadwerkelijk 

beperkt, wanneer deze op een passend niveau zijn vastgesteld, en dus bijdraagt aan de 

eerbiediging van het zuinigheidsbeginsel. 

De fouten van de beheerders en de beperkte toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en kennis van 

deze fondsen voor potentiële begunstigden die voortvloeien uit de complexe financiële regels 

ondermijnen de doeltreffende uitvoering van de ESIF en vergen bijgevolg de invoering van 

een verordening die eenvoudiger en gemakkelijker toegankelijk en uitvoerbaar is. 

Bovendien vormen een gemakkelijkere toegang en gebruik van de ESIF voor potentiële 

begunstigden een belangrijke beleidsuitdaging omdat deze fondsen hierdoor bij de lidstaten 

en de Europese burgers in aanzien kunnen stijgen. Ondanks het feit dat het regelgevingskader 

2014-2020 reeds een aantal vereenvoudigingsaspecten bevat, zoals dematerialisatie of de 

invoering van vereenvoudigde kostenopties, is dit niet langer voldoende gezien de toename en 

de uitbreiding van het aantal audits en controles. 

Deze gevolgen voor de goede uitvoering, de aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid van de 

ESIF, alsook het gestaag toenemende gebrek aan vertrouwen in het investeringsvermogen van 

Europa vormen momenteel een uitdaging waarvoor het Europees Parlement, en met name zijn 

bevoegde parlementaire commissies zich moeten inzetten. 

Er moet worden gezorgd voor een veralgemeend gebruik en een optimale benutting van de 

ESIF omdat zij het meest efficiënte instrument van het investeringsbeleid van de Europese 

Unie zijn. Zij kunnen immers de Europese investeringen aanzwengelen en bijdragen aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie. 

Dit streven naar vereenvoudiging en flexibiliteit van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Europese Unie beoogt bijgevolg de ontwikkeling van een beter 

evenwicht tussen het beginsel van goed financieel beheer en de doeltreffendheid van het 

optreden, zoals ook in het voorstel van de Commissie is vermeld. Daarom moet het 

regelgevingskader soepeler worden, waarbij de administratieve lasten afnemen, met 

inachtneming van het belang van relevante controles. 

Meer bepaald bestaat de vereenvoudiging van de financiële regels uit de toepassing van 
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vereenvoudigde kostenopties voor alle ESIF en niet langer alleen voor het ESF, de opname 

van nationale financiële instellingen als beheersinstantie van financiële instrumenten om te 

komen tot een betere dialoog met kmo's, en de mogelijkheid dat een natuurlijke persoon kan 

aankloppen bij het EFRO en het ESF; al deze voorstellen van de Commissie en de Franse 

autoriteiten moeten de toegang tot de ESIF vergemakkelijken. 

Deze maatregelen moeten evenwel worden aangevuld en uitgroeien tot een "pakket" 

vereenvoudigingsmaatregelen dat de verschillende fondsen ten goede komt. 

Deze aanvullende maatregelen moeten de toepassing van vereenvoudigde kostenopties op 

overheidssteun verduidelijken, de regels voor overheidssteun en technische bijstand met 

gedeeld beheer en direct beheer harmoniseren en het beginsel van één audit voor alle ESIF 

toepassen. 

Meer in het algemeen en los van de noodzakelijke ontwikkelingen van het regelgevingskader, 

verzoekt de rapporteur de Commissie maatregelen te nemen voor een herziening van het 

huidige beleid inzake richtsnoeren, die veel verplichtingen inhouden, met name op het gebied 

van audit, wat bijdraagt aan de toename van de administratieve lasten. 

Tot slot kan de vereenvoudiging momenteel niet alles omvatten aangezien de impact van 

bepaalde vereenvoudigingsmaatregelen op de regelgeving slechts kan worden onderzocht in 

het kader van na 2020. Verder merkt de rapporteur op dat, gezien het feit dat deze tekst een 

wetgevingshandeling is, te veel aanvullende voorstellen op het voorstel van de Commissie, en 

met name zogenaamde schijnamendementen, het wetgevingsproces tot vaststelling van de 

omnibusverordening kunnen vertragen en bijgevolg nadelig kunnen zijn voor zowel de 

potentiële begunstigden van de ESIF als de financiële beheerders. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie en Commissie begrotingscontrole onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement   1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 144 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(144) Er moet worden verduidelijkt dat 

wanneer financieringsinstrumenten worden 

gecombineerd met andere vormen van 

steun uit de begroting van de Unie, de 

regels met betrekking tot 

financieringsinstrumenten van toepassing 

zijn. Deze regels moeten in voorkomend 

geval worden aangevuld met specifieke 

vereisten die voortvloeien uit de 

(144) Er moet worden verduidelijkt dat 

wanneer financieringsinstrumenten worden 

gecombineerd met andere vormen van 

steun uit de begroting van de Unie, de 

regels die voortvloeien uit de 

sectorspecifieke wetgeving van toepassing 

zijn. Deze regels moeten in voorkomend 

geval worden aangevuld met specifieke 

vereisten voor financieringsinstrumenten. 
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sectorspecifieke wetgeving. 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 170 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(170) Om ervoor te zorgen dat het 

programma van de Europese Unie voor 

werkgelegenheid en sociale innovatie 

(EaSI) snel in adequate middelen voorziet 

ter ondersteuning van veranderende 

politieke prioriteiten, moeten de indicatieve 

aandelen voor elk van de drie assen alsook 

de minimumpercentages voor elk van de 

thematische prioriteiten binnen de 

afzonderlijke as een grotere flexibiliteit 

mogelijk maken. Dit moet het 

programmabeheer verbeteren en ervoor 

zorgen dat de middelen kunnen worden 

toegespitst op maatregelen die op sociaal 

vlak en op het vlak van werkgelegenheid 

tot betere resultaten leiden. 

(170) Om ervoor te zorgen dat het 

programma van de Europese Unie voor 

werkgelegenheid en sociale innovatie 

(EaSI) snel in adequate middelen voorziet 

ter ondersteuning van veranderende 

politieke prioriteiten, moeten de indicatieve 

aandelen voor elk van de drie assen alsook 

de minimumpercentages voor elk van de 

thematische prioriteiten binnen de 

afzonderlijke as een grotere flexibiliteit 

mogelijk maken, waarbij wordt 

gewaarborgd dat de ambities op het 

gebied van de ontwikkeling van 

grensoverschrijdende EURES-

partnerschappen hoog blijven. Dit moet 

het programmabeheer verbeteren en ervoor 

zorgen dat de middelen kunnen worden 

toegespitst op maatregelen die op sociaal 

vlak en op het vlak van werkgelegenheid 

tot betere resultaten leiden. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 199 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (199 bis) Met het oog op meer 

efficiëntie moeten de lidstaten vaker 

gebruik kunnen maken van 

vereenvoudigde kostenopties en 

financiering middels forfaitaire bedragen 

om de administratieve lasten te beperken 

en de toepasselijke regels voor toewijzing 

van fondsen te vereenvoudigen. 
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Amendement   4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 27 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

27. "financieringsinstrument": een met 

begrotingsmiddelen bekostigde en voor een 

of meerdere specifieke beleidsdoelen van 

de Unie bestemde financiële 

steunmaatregel van de Unie. Dergelijke 

instrumenten kunnen de vorm aannemen 

van beleggingen in aandelen, met eigen 

vermogen gelijk te stellen investeringen, 

leningen, garanties, of andere risicodelende 

instrumenten, en mogen, in voorkomend 

geval, worden gecombineerd met andere 

vormen van financiële steun of met 

middelen in gedeelde uitvoering of EOF-

middelen; 

27. "financieringsinstrument": een met 

begrotingsmiddelen bekostigde en voor een 

of meerdere specifieke beleidsdoelen van 

de Unie bestemde financiële 

steunmaatregel van de Unie. Dergelijke 

instrumenten kunnen de vorm aannemen 

van beleggingen in aandelen, met eigen 

vermogen gelijk te stellen investeringen, 

leningen, garanties, of andere risicodelende 

instrumenten, en mogen, in voorkomend 

geval, worden gecombineerd met andere 

vormen van financiële steun of met EOF-

middelen; 

Motivering 

Het combineren van EU-financieringsinstrumenten met het ESF, het EFG en het FEAD, die 

fondsen onder gedeeld beheer zijn, is niet wenselijk omdat deze drie fondsen beleidsgestuurd 

zijn, terwijl financieringsinstrumenten vraaggestuurd zijn. 

 

Amendement   5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 54 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Burgers kunnen worden 

geraadpleegd over de uitvoering van de 

begroting van de Unie door de Commissie, 

de lidstaten of andere entiteiten die de 

begroting van de Unie uitvoeren. 

3. De Commissie, de lidstaten of 

andere entiteiten die de begroting van de 

Unie uitvoeren bevorderen en 

onderhouden een open, transparante en 

regelmatige dialoog met de burgers via 

hun vertegenwoordigende organisaties 

over de uitvoering van de begroting van de 

Unie. 

Motivering 

Het is belangrijk dat artikel 11 VEU over het raadplegen van en het voeren van een dialoog 
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met het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van de begroting van de EU volledig 

wordt geëerbiedigd. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 62 – lid 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. In gedeelde uitvoering aan 

lidstaten toegekende middelen kunnen 

ook worden gebruikt in combinatie met 

verrichtingen en instrumenten die worden 

uitgevoerd krachtens Verordening 

2015/1017 van het Europees Parlement en 

de Raad van 25 juni 2015 betreffende het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen, de Europese 

investeringsadvieshub en het Europese 

investeringsprojectenportaal en tot 

wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 

1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013. 

Schrappen 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 125 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 125 Schrappen 

Overschrijving van middelen naar 

krachtens deze verordening of 

sectorspecifieke regelgeving ingestelde 

instrumenten 

 

Middelen die in gedeelde uitvoering aan 

de lidstaten worden toegewezen, kunnen, 

op hun verzoek, worden overgeschreven 

naar uit hoofde van deze verordening of 

sectorspecifieke regelgeving ingestelde 

instrumenten. De Commissie voert deze 

middelen uit overeenkomstig artikel 61, 

lid 1, onder a) of c), indien mogelijk ten 

voordele van de betrokken lidstaat. 

Daarnaast kunnen middelen die in 

gedeelde uitvoering aan de lidstaten 
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worden toegewezen, op hun verzoek 

worden ingezet om het risicodragend 

vermogen van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen te vergroten. In 

dergelijke gevallen zijn de voor dat fonds 

geldende voorschriften van toepassing. 

Motivering 

Een dergelijke overdracht van middelen zou haaks staan op de beleidsdoelstellingen van de 

middelen in gedeeld beheer, en zou ten goede komen aan andere financiële instrumenten, 

EFSI en trustfondsen. Het opnemen van migratie en vluchtelingen als prioriteiten voor de 

ESIF en uitbreiding van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief zullen de vraag naar 

financiering uit het Europees Sociaal Fonds doen toenemen. Om die reden en omdat ESF-

gerelateerde maatregelen ook door andere ESIF gesteund worden, zal overdracht van deze 

fondsen naar andere doelstellingen een belemmering vormen voor het bereiken van grotere 

sociale cohesie, en is dus niet wenselijk. Bovendien is deze tekst volkomen ongeschikt voor het 

FEAD en het EFG. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 175 – lid 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Begunstigden mogen subsidiabele 

personeelskosten opgeven voor de in het 

kader van een actie of werkprogramma 

door vrijwilligers verrichte 

werkzaamheden, op basis van 

overeenkomstig de leden 1 tot en met 6 

toegestane eenheidskosten. 

8. Begunstigden mogen subsidiabele 

personeelskosten opgeven voor de in het 

kader van een actie of werkprogramma 

door vrijwilligers verrichte 

werkzaamheden, op basis van 

overeenkomstig de leden 1 tot en met 6 

toegestane eenheidskosten. Onder "door 

vrijwilligers verrichte werkzaamheden" 

wordt verstaan onbetaalde, niet 

gedwongen activiteiten: de tijd die 

individuen besteden aan via een non-

profitorganisatie verrichte activiteiten 

zonder dat daar een vergoeding tegenover 

staat. 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 186 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In het geval van 

exploitatiesubsidies vindt de ondertekening 

van de subsidieovereenkomst plaats binnen 

zes maanden na het begin van het boekjaar 

van de begunstigde. De voor financiering 

in aanmerking komende uitgaven mogen 

niet vóór de datum van indiening van de 

subsidieaanvraag of vóór het begin van het 

boekjaar van de begunstigde zijn gedaan. 

4. In het geval van 

exploitatiesubsidies vindt de ondertekening 

van de subsidieovereenkomst plaats binnen 

drie maanden na het begin van het boekjaar 

van de begunstigde. De voor financiering 

in aanmerking komende uitgaven mogen 

niet vóór de datum van indiening van de 

subsidieaanvraag of vóór het begin van het 

boekjaar van de begunstigde zijn gedaan. 

De eerste tranche wordt binnen twee 

maanden na de ondertekening van de 

subsidieovereenkomst aan de begunstigde 

voldaan. 

Motivering 

De termijn voor ondertekening van subsidieovereenkomsten door de Commissie moet worden 

verkort van 6 maanden tot 3 maanden na het begin van het boekjaar van de begunstigde. Dit 

helpt de Commissie om haar efficiëntie tijdens de programmeringscyclus te vergroten. 

Bovendien wordt hiermee voorkomen dat maatschappelijke organisaties, en dan met name 

kleine maatschappelijke organisaties, in financiële problemen komen. In de periode van zes 

maanden voor de ondertekening van overeenkomsten plus drie maanden voor betaling van de 

eerste tranche zijn veel maatschappelijke organisaties aangewezen op een bankkrediet. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 201 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien financieringsinstrumenten in 

gedeelde uitvoering met de lidstaten 

worden uitgevoerd, zijn sectorspecifieke 

regels van toepassing, onverminderd 

artikel 208, lid 2, tweede alinea. 

3. Indien financieringsinstrumenten in 

het kader van de ESI-fondsen worden 

uitgevoerd, zijn sectorspecifieke regels van 

toepassing. 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 208 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien een financieringsinstrument is 

ingesteld met het oog op de uitvoering van 

Indien een financieringsinstrument is 

ingesteld met het oog op de uitvoering van 
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artikel 39 van Verordening (EU) nr. 

1303/2013 met een bijdrage uit een 

begrotingsgarantie van de Unie, is deze 

titel van toepassing met uitzondering van 

artikel 201, lid 1. Het wordt uitgevoerd 

overeenkomstig artikel 61, lid 1, onder c). 

artikel 39 van Verordening (EU) nr. 

1303/2013 met een bijdrage uit een 

begrotingsgarantie van de Unie, zijn de 

sectorspecifieke regels van die 

verordening van toepassing. Het wordt 

uitgevoerd overeenkomstig artikel 61, lid 

1, onder c). 

Amendement   12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 210 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 210 Schrappen 

Behandeling van bijdragen in gedeelde 

uitvoering 

 

1. Er wordt een afzonderlijke 

boekhouding gevoerd voor de bijdragen 

aan financieringsinstrumenten die 

overeenkomstig deze afdeling zijn 

ingesteld, uit fondsen in gedeelde 

uitvoering. 

 

2. De bijdragen uit fondsen die in 

gedeelde uitvoering worden uitgevoerd, 

worden op afzonderlijke rekeningen 

geplaatst en in overeenstemming met de 

doelstellingen van de respectieve fondsen 

gebruikt ten behoeve van acties en 

eindontvangers die passen in het 

programma of de programma’s waarvan 

de bijdragen afkomstig zijn. 

 

3. Met betrekking tot bijdragen uit 

fondsen in gedeelde uitvoering aan 

financieringsinstrumenten die 

overeenkomstig deze afdeling zijn 

ingesteld, zijn de sectorspecifieke regels 

van toepassing. Onverminderd het 

voorgaande kunnen de 

managementautoriteiten zich baseren op 

een bestaande evaluatie vooraf, verricht 

overeenkomstig artikel 202, lid 1, onder 

h), alvorens zij aan een bestaand 

financieringsinstrument bijdragen. 
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Motivering 

Beheer en uitvoering van financieringsinstrumenten in het kader van de ESIF mag niet door 

elkaar worden gehaald met beheer en uitvoering van andere financieringsinstrumenten op 

EU-niveau. Dat zou ernstige problemen veroorzaken voor de begunstigden en de 

eindontvangers. Niet alle fondsen die in gedeeld beheer worden uitgevoerd, bieden de 

mogelijkheid om financieringsinstrumenten in te stellen. Zie Verordening (EU) nr. 223/2014 

en Verordening (EU) nr. 1309/2013. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 263 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 1296/2013 

Artikel 5 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. in artikel 5 wordt lid 2 vervangen 

door: 

Schrappen 

"2. De volgende indicatieve percentages 

gelden gemiddeld voor de hele 

programmaperiode voor de in artikel 3, lid 

1, bedoelde pijlers: 

 

a) ten minste 18 % voor de Progress-

pijler; 

 

b) ten minste 18 % voor de EURES-pijler;  

c) ten minste 18 % voor de pijler 

Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap." 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 263 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 1296/2013 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In artikel 5 wordt het volgende lid 

ingevoegd: 

 "2 bis. De kredieten die aan het eind van 

een begrotingsjaar niet zijn gebruikt, 

worden overgedragen naar het volgende 
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begrotingsjaar, en dit voor de drie pijlers 

(Progress, EURES en Microfinanciering 

en sociaal ondernemerschap) en hun 

thematische onderdelen. De indicatieve 

minima als bedoeld in lid 2, onder a), b) 

en c), zijn niet van toepassing op deze 

kredieten." 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 263 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 1296/2013 

Artikel 14 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Progress-pijler steunt 

activiteiten binnen een of meer van de 

onder a), b) en c) genoemde thematische 

onderdelen. 

"1. De Progress-pijler steunt 

activiteiten binnen een of meer van de 

onder a), b) en c) genoemde thematische 

onderdelen. Voor de gehele looptijd van 

het programma worden bij de indicatieve 

verdeling van de in artikel 5, lid 2, onder 

a), vermelde toewijzing over de 

verschillende onderdelen de volgende 

minimumpercentages in acht genomen: 

a) werkgelegenheid, in het bijzonder 

in het kader van de bestrijding van de 

jeugdwerkloosheid; 

a) werkgelegenheid, in het bijzonder 

in het kader van de bestrijding van de 

jeugdwerkloosheid: 20 %; 

b) sociale bescherming, sociale 

inclusie en de bestrijding en preventie van 

armoede; 

b) sociale bescherming, sociale 

inclusie en de bestrijding en preventie van 

armoede: 45 %; 

c) arbeidsvoorwaarden." c) arbeidsvoorwaarden: 7 %. 

 Resterende bedragen worden toegewezen 

aan een of meer van de onder a), b), of c) 

bedoelde thematische onderdelen, dan wel 

een combinatie daarvan." 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 263 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 1296/2013 

Artikel 19 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"Artikel 19 "Artikel 19 

Thematische onderdelen en financiering Thematische onderdelen en financiering 

De EURES-pijler steunt activiteiten binnen 

een of meer van de onder a), b) en c) 

genoemde thematische onderdelen: 

De EURES-pijler steunt activiteiten binnen 

een of meer van de onder a), b) en c) 

genoemde thematische onderdelen. Voor 

de gehele looptijd van het programma 

worden bij de indicatieve verdeling van de 

in artikel 5, lid 2, onder b), vermelde 

toewijzing over de verschillende 

onderdelen de volgende 

minimumpercentages in acht genomen: 

a) transparantie van aanvragen om en 

aanbiedingen van werk en alle gerelateerde 

informatie voor werkzoekenden en 

werkgevers; 

a) transparantie van aanvragen om en 

aanbiedingen van werk en alle gerelateerde 

informatie voor werkzoekenden en 

werkgevers: 15 %; 

b) ontwikkeling van diensten voor de 

werving en plaatsing van werknemers door 

het tot elkaar brengen en de compensatie 

van aanbiedingen van en aanvragen om 

werk op Europees niveau, in het bijzonder 

gerichte mobiliteitsregelingen; 

b) ontwikkeling van diensten voor de 

werving en plaatsing van werknemers door 

het tot elkaar brengen en de compensatie 

van aanbiedingen van en aanvragen om 

werk op Europees niveau, in het bijzonder 

gerichte mobiliteitsregelingen: 15 %; 

c) grensoverschrijdende 

partnerschappen." 

c) grensoverschrijdende 

partnerschappen: 18 %. 

 Resterende bedragen worden toegewezen 

aan een of meer van de onder a), b), of c) 

bedoelde thematische onderdelen, dan wel 

een combinatie daarvan." 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 263 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) nr. 1296/2013 

Artikel 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"Artikel 25 "Artikel 25 

Thematische onderdelen en financiering Thematische onderdelen en financiering 

De pijler microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap steunt activiteiten binnen 

een of meer van de onder a) en b) 

De pijler microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap steunt activiteiten binnen 

een of meer van de onder a) en b) 
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genoemde thematische onderdelen: genoemde thematische onderdelen. Voor 

de gehele looptijd van het programma 

worden bij de indicatieve verdeling van de 

in artikel 5, lid 2, onder c), vermelde 

toewijzing over de verschillende 

onderdelen de volgende 

minimumpercentages in acht genomen: 

a) microfinanciering voor kwetsbare 

groepen en micro-ondernemingen; 

a) microfinanciering voor kwetsbare 

groepen en micro-ondernemingen: 35 %; 

b) sociaal ondernemerschap." b) sociaal ondernemerschap: 35 %. 

 Resterende bedragen worden toegewezen 

aan de onder a) of b) bedoelde 

thematische onderdelen." 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 263 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 1296/2013 

Artikel 32 

 

Bestaande tekst Amendement 

 4 bis. Artikel 32 wordt vervangen door: 

"Artikel 32 "Artikel 32 

Werkprogramma's Werkprogramma's 

De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen vast waarin 

werkprogramma's met betrekking tot de 

drie pijlers worden vastgelegd. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens 

de in artikel 36, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

1. De Commissie stelt 

overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde 

handelingen vast waarin werkprogramma's 

met betrekking tot de drie pijlers worden 

vastgelegd.  

De werkprogramma's gelden, indien van 

toepassing, voor een periode van drie jaren 

bevatten een omschrijving van de te 

financieren acties, de selectieprocedures 

van de door de Unie te steunen acties, het 

geografische bereik, de doelgroep en een 

indicatie van het tijdsbestek voor de 

uitvoering. De werkprogramma's bevatten 

tevens het indicatieve bedrag dat voor 

iedere specifieke doelstelling is 

toegewezen en weerspiegelen de 

herverdeling van financiële middelen 

overeenkomstig artikel 33. De 

De werkprogramma's gelden, indien van 

toepassing, voor een periode van drie jaren, 

bevatten een omschrijving van de te 

financieren acties, de selectieprocedures 

van de door de Unie te steunen acties, het 

geografische bereik, de doelgroep en een 

indicatie van het tijdsbestek voor de 

uitvoering. De werkprogramma's bevatten 

tevens het indicatieve bedrag dat voor 

iedere specifieke doelstelling is 

toegewezen, alsmede de jaarlijkse 

toewijzingen voor de drie pijlers van het 

programma en voor de onderdelen 
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werkprogramma's versterken de 

samenhang van het programma door het 

verband tussen drie pijlers te vermelden." 

daarvan, en weerspiegelen de herverdeling 

van financiële middelen overeenkomstig 

artikel 33. De werkprogramma's versterken 

de samenhang van het programma door het 

verband tussen de drie pijlers te vermelden. 

 2. Om een grotere mate van 

transparantie en controleerbaarheid te 

garanderen, kan de bevoegde commissie 

van het Europees Parlement, voorafgaand 

aan de vaststelling van de gedelegeerde 

handeling van de Commissie tot 

vaststelling van een werkprogramma, de 

Commissie uitnodigen om voor de 

commissie te verschijnen om een 

ontwerpwerkprogramma als bedoeld in lid 

1 te bespreken." 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 263 – alinea 1 – punt 5 

Verordening (EU) nr. 1296/2013 

Artikel 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Artikel 33 wordt geschrapt. 5. Artikel 33 wordt vervangen door: 

 "Artikel 33 

 Herverdeling van financiële middelen 

tussen de pijlers en aan de afzonderlijke 

thematische onderdelen binnen de pijlers 

 De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 34 gedelegeerde handelingen vast 

te stellen met betrekking tot de 

herverdeling van financiële middelen 

tussen pijlers en afzonderlijke 

thematische onderdelen binnen elke pijler 

indien ontwikkelingen in de sociaal-

economische omstandigheden dit 

vereisen. De herverdeling van financiële 

middelen aan thematische onderdelen 

binnen iedere pijler wordt vermeld in de 

werkprogramma's als bedoeld in artikel 

32." 
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Motivering 

Het amendement wil de mogelijkheden voor herverdeling van financiële middelen uit de 

bestaande verordening behouden, evenals de controles waarin is voorzien door middel van 

gedelegeerde handelingen. Het schrapt gewoon de percentages en de verwijzing naar de 

tussentijdse evaluatie. Krachtens artikel 13, lid 1, moet deze evaluatie uiterlijk op 1 juli 2017 

verricht zijn. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 263 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 1296/2013 

Artikel 34 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 
5 bis. In artikel 34 wordt lid 2 vervangen 

door: 

2. De in artikel 33 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen wordt aan de Commissie 

toegekend voor een termijn van zeven jaar, 

met ingang van 1 januari 2014. 

"2. De in de artikelen 32 en 33 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn van 

zeven jaar, met ingang van 1 januari 

2014." 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 263 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 1296/2013 

Artikel 34 – lid 3 

 

Bestaande tekst Amendement 

 5 ter. In artikel 34 wordt lid 3 vervangen 

door: 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 33 bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

"3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in de artikelen 32 en 33 bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 



 

AD\1126111NL.docx 17/26 PE599.609v02-00 

 NL 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet." 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 263 – alinea 1 – punt 5 quater (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 1296/2013 

Artikel 34 – lid 5 

 

Bestaande tekst Amendement 

 5 quater. In artikel 34 wordt lid 5 

vervangen door: 

5. Een overeenkomstig artikel 33 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad binnen een 

termijn van twee maanden na de 

kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad bezwaar 

heeft gemaakt, of indien zowel het 

Europees Parlement als de Raad voor het 

verstrijken van die termijn de Commissie 

hebben meegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad met twee maanden verlengd. 

"5. Een overeenkomstig de artikelen 

32 en 33 vastgestelde gedelegeerde 

handeling treedt alleen in werking indien 

het Europees Parlement noch de Raad 

binnen een termijn van twee maanden na 

de kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad bezwaar 

heeft gemaakt, of indien zowel het 

Europees Parlement als de Raad voor het 

verstrijken van die termijn de Commissie 

hebben meegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad met twee maanden verlengd." 

Amendement   23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 266 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer concrete acties waarop de eerste 

alinea, onder a), van toepassing is ook het 

programmagebied waar ze worden 

uitgevoerd ten goede komen, worden de 

uitgaven pro rata aan die 

programmagebieden toegewezen op basis 

van andere objectieve criteria dan de 

begrotingstoewijzing voor de 

programmagebieden. 

Wanneer concrete acties waarop de eerste 

alinea, onder a), van toepassing is ook het 

programmagebied waar ze worden 

uitgevoerd ten goede komen, worden de 

uitgaven pro rata aan die 

programmagebieden toegewezen op basis 

van objectieve criteria. 



 

PE599.609v02-00 18/26 AD\1126111NL.docx 

NL 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 266 – alinea 1 – punt 2 – letter -a (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Artikel 14 – lid 1 – alinea 3 

 

Bestaande tekst Amendement 

 - a) In lid 1 wordt de derde alinea 

vervangen door: 

Financiële audits hebben uitsluitend tot 

doel te verifiëren of is voldaan aan de 

voorwaarden voor terugbetaling door de 

Commissie op basis van de 

standaardschalen van eenheidskosten en 

vaste bedragen. 

"Financiële audits hebben uitsluitend tot 

doel te verifiëren of is voldaan aan de 

voorwaarden voor terugbetaling door de 

Commissie op basis van de 

standaardschalen van eenheidskosten en 

vaste bedragen, en mogen hierbij de 

toewijzing van middelen niet vertragen en 

evenmin deze stap voor de beheerders en 

de begunstigden bemoeilijken."  

 

Amendement   25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 266 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Artikel 14 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Lid 2 wordt geschrapt. Schrappen 

Motivering 

De Commissie verplaatst de tekst over vaste percentages en financiering met vaste bedragen 

van de verordening betreffende het ESF naar de verordening houdende gemeenschappelijke 

bepalingen. Met het oog op de gebruiksvriendelijkheid voor ESF-begunstigden staan wij erop 

dat alle vereenvoudigde kostenopties in de ESF-verordening worden uitgelegd. Dat is veel 

gebruiksvriendelijker en eenvoudiger voor de begunstigden. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 266 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw) 
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Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Artikel 14 – lid 3 

 

Bestaande tekst Amendement 

 a bis) Lid 3 wordt vervangen door: 

3.  Naast de in artikel 67, lid 5, van 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 

voorgeschreven methoden, kunnen de 

bedragen als bedoeld in artikel 67, lid 1, 

onder b), c) en d), van Verordening (EU) 

nr. 1303/2013 van geval tot geval worden 

vastgesteld op grond van een van tevoren 

door de beheersautoriteit overeengekomen 

ontwerpbegroting, wanneer de 

overheidssteun voor subsidies en 

terugvorderbare bijstand niet meer dan 

100 000 EUR bedraagt. 

"3.  Naast de in artikel 67, lid 5, van 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 

voorgeschreven methoden, kunnen de 

bedragen als bedoeld in artikel 67, lid 1, 

onder b), c) en d), van Verordening (EU) 

nr. 1303/2013 van geval tot geval worden 

vastgesteld op grond van een van tevoren 

door de beheersautoriteit overeengekomen 

ontwerpbegroting, wanneer de 

overheidssteun voor subsidies en 

terugvorderbare bijstand niet meer dan 

150 000 EUR bedraagt."  

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 266 – alinea 1 – punt 2 – letter a ter (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a ter) Het volgende lid wordt ingevoegd: 

 "3 bis. Een lidstaat en zijn lokale 

overheden kunnen het Europees 

Parlement en de Raad verzoeken om een 

afwijking van de maxima voor 

overheidssteun en de-minimissteun. Dit 

verzoek moet zijn ingegeven door een 

uitzonderlijk ernstige economische 

context. De afwijkingsprocedure is 

vergelijkbaar met die voor de toekenning 

van een financiële bijdrage uit het EFG. 

Het Europees Parlement besluit met een 

meerderheid van zijn leden en drie vijfde 

van de uitgebrachte stemmen, en de Raad 

met gekwalificeerde meerderheid." 

 

Amendement   28 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 266 – alinea 1 – punt 2 – letter b 

Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Artikel 14 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Lid 4 wordt geschrapt. Schrappen 

Motivering 

De Commissie verplaatst de tekst over vaste percentages en financiering met vaste bedragen 

van de verordening betreffende het ESF naar de verordening houdende gemeenschappelijke 

bepalingen. Met het oog op de gebruiksvriendelijkheid voor ESF-begunstigden staan wij erop 

dat alle vereenvoudigde kostenopties in de ESF-verordening worden uitgelegd. Dat is veel 

gebruiksvriendelijker en eenvoudiger voor de begunstigden. 

 

Amendement   29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 266 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Bijlage1 – punt 1 – alinea 4 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- deelnemers uit huishoudens 

waarin niemand werk heeft*, 

Schrappen 

Motivering 

Begunstigde organisaties hebben ons laten weten dat deelnemers het niet prettig vinden 

informatie te verstrekken over derden, in dit geval andere personen die deel uitmaken van het 

huishouden. Wij honoreren hun verzoek om de verplichting tot het verstrekken van deze 

gegevens te schrappen. 

 

Amendement   30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 266 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Bijlage1 – punt 1 – alinea 4 – streepje 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- deelnemers met afhankelijke 

kinderen uit huishoudens waarin 

Schrappen 
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niemand werk heeft*, 

Motivering 

Het inwinnen van informatie over derden die deel uitmaken van het huishouden kan gevoelig 

liggen. Om die reden worden deze gegevens dan ook gewoonlijk niet vermeld. 

 

Amendement   31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 266 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Bijlage1 – punt 1 – alinea 4 – streepje 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– deelnemers met afhankelijke 

kinderen in eenouderhuishoudens*, 

Schrappen 

Motivering 

Het inwinnen van informatie over derden die deel uitmaken van het huishouden kan gevoelig 

liggen. Om die reden worden deze gegevens dan ook gewoonlijk niet vermeld. 

 

Amendement   32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 266 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Bijlage I – punt 1 – alinea 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De gegevens over deelnemers 

zullen bij de twee bovenstaande 

indicatoren worden verstrekt in de 

jaarverslagen over de uitvoering, als 

aangegeven in artikel 50, lid 4, van 

Verordening (EU) nr. 1303/2013. De 

gegevens over deelnemers zullen bij de 

drie bovenstaande indicatoren worden 

verstrekt in de verslagen, als aangegeven 

in artikel 50, lid 5, van Verordening (EU) 

nr. 1303/2013. De gegevens voor de vijf 

bovenstaande indicatoren worden 

verzameld op basis van een representatieve 

steekproef van deelnemers binnen elke 

investeringsprioriteit. De interne validiteit 

5. De gegevens over deelnemers 

zullen bij de twee bovenstaande 

indicatoren worden verstrekt in de 

jaarverslagen over de uitvoering, als 

aangegeven in artikel 50, lid 4, van 

Verordening (EU) nr. 1303/2013. De 

gegevens voor de twee bovenstaande 

indicatoren worden verzameld op basis van 

een representatieve steekproef van 

deelnemers binnen elke 

investeringsprioriteit. De interne validiteit 

wordt zodanig gegarandeerd dat de 

gegevens kunnen worden gegeneraliseerd 

op het niveau van de investeringsprioriteit. 
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wordt zodanig gegarandeerd dat de 

gegevens kunnen worden gegeneraliseerd 

op het niveau van de investeringsprioriteit. 

Motivering 

Technische wijziging die nodig is vanwege de schrapping van drie streepjes. Zie voorgaande 

amendementen voor de argumentatie achter deze schrappingen. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 271 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 1309/2013 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Aan artikel 4 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 "2 bis. Aangezien sommige regio's en 

sectoren voornamelijk of uitsluitend 

kmo's tellen, kan de aanvragende lidstaat 

een aanvraag voor steun uit het EFG 

indienen voor een groep van 

ondernemingen die in dezelfde sector of 

in dezelfde regio werkzaam zijn."  

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 271 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 1309/2013 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In afwijking van artikel 2 mogen de 

aanvragende lidstaten door het EFG 

medegefinancierde individuele diensten 

aanbieden aan een aantal NEET's die op de 

datum van de indiening van de aanvraag 

jonger dan 25 jaar zijn of, indien lidstaten 

daartoe besluiten, jonger dan 30 jaar, dat 

ten hoogste gelijk is aan het aantal beoogde 

begunstigden, waarbij zij prioriteit 

verlenen aan personen die gedwongen zijn 

2. In afwijking van artikel 2 mogen de 

aanvragende lidstaten door het EFG 

medegefinancierde individuele diensten 

aanbieden aan een aantal NEET's die op de 

datum van de indiening van de aanvraag 

jonger dan 25 jaar zijn of, indien lidstaten 

daartoe besluiten, jonger dan 30 jaar, dat 

ten hoogste gelijk is aan het aantal beoogde 

begunstigden, waarbij zij prioriteit 

verlenen aan personen die gedwongen zijn 
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ontslagen of hun werkzaamheden hebben 

beëindigd, op voorwaarde dat ten minste 

een aantal van de gedwongen ontslagen in 

de zin van artikel 3 plaatsvindt in regio's 

van NUTS 2-niveau waar het 

werkloosheidspercentage onder jongeren 

van 15 tot 24 jaar in 2012 meer dan 25 % 

bedroeg en, voor lidstaten waar de 

jeugdwerkloosheid in 2012 met meer dan 

30 % is gestegen, regio’s van NUTS 2-

niveau met een 

jeugdwerkloosheidspercentage van meer 

dan 20 % in 2012. De steun aan NEET's 

jonger dan 25 jaar of, indien lidstaten 

daartoe besluiten, jonger dan 30 jaar, mag 

worden verleend in die regio's van NUTS 

2-niveau waar het 

werkloosheidspercentage onder jongeren 

van 15 tot 24 jaar in 2012 meer dan 25 % 

bedroeg en, voor lidstaten waar de 

jeugdwerkloosheid in 2012 met meer dan 

30 % is gestegen, regio’s van NUTS 2-

niveau met een 

jeugdwerkloosheidspercentage van meer 

dan 20 % in 2012. 

ontslagen of hun werkzaamheden hebben 

beëindigd, op voorwaarde dat ten minste 

een aantal van de gedwongen ontslagen in 

de zin van artikel 3 plaatsvindt in regio's 

van NUTS 2-niveau waar het 

werkloosheidspercentage onder jongeren 

van 15 tot 24 jaar ten minste 20 % bedroeg 

in het referentiejaar, d.w.z. twee jaar vóór 

de datum waarop de aanvraag voor EFG-

steun wordt ingediend ("N-2"). De steun 

aan NEET's jonger dan 25 jaar of, indien 

lidstaten daartoe besluiten, jonger dan 30 

jaar, mag worden verleend in die regio's 

van NUTS 2-niveau waar het 

werkloosheidspercentage onder jongeren 

van 15 tot 24 jaar in N-2 ten minste 20 % 

bedroeg. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 271 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 1309/2013 

 Artikel 15 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De overschrijvingen die betrekking hebben 

op het EFG worden verricht 

overeenkomstig artikel 30, lid 5, van het 

Financieel Reglement. 

De overschrijvingen die betrekking hebben 

op het EFG worden verricht 

overeenkomstig artikel 30, lid 5, van het 

Financieel Reglement, binnen een termijn 

van ten hoogste zeven dagen na de 

definitieve vaststelling door het Europees 

Parlement en de Raad. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 273 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 
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Verordening (EU) nr. 223/2014 

Artikel 25 – lid 1 – letter c 

 

Bestaande tekst Amendement 

 1 bis. In artikel 25, lid 1, wordt letter c) 

vervangen door: 

c)  forfaitaire bedragen waarbij de 

overheidssteun niet meer dan 100 000 EUR 

bedraagt; 

"c)  forfaitaire bedragen waarbij de 

overheidssteun niet meer dan 150 000 EUR 

bedraagt;" 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 273 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 223/2014 

Artikel 25 – lid 3 – letter d 

 

Bestaande tekst Amendement 

 1 ter. In artikel 25, lid 3, wordt letter d) 

vervangen door: 

d)  een grondslag voor individuele 

gevallen die is opgenomen in een 

ontwerpbegroting die vooraf is 

overeengekomen met de beheerautoriteit, 

waarbij de overheidssteun niet meer dan 

100 000 EUR bedraagt. 

"d)  een grondslag voor individuele 

gevallen die is opgenomen in een 

ontwerpbegroting die vooraf is 

overeengekomen met de beheerautoriteit, 

waarbij de overheidssteun niet meer dan 

150 000 EUR bedraagt."  

 

Amendement   38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 273 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EU) nr. 223/2014 

Artikel 42 – lid 3 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In elk van de volgende naar 

behoren gemotiveerde gevallen kan de 

beheerautoriteit de in lid 2 bedoelde 

betalingstermijn schorsen: 

3. In elk van de volgende naar 

behoren gemotiveerde gevallen kan de 

beheerautoriteit de in lid 2 bedoelde 

betalingstermijn onderbreken: 
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