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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit wetgevingsvoorstel, het zgn. "omnibusvoorstel", is een pakket gewijzigde verordeningen 
dat gepresenteerd wordt als onderdeel van de tussentijdse evaluatie/herziening van het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020. Het voorstel bevat onder meer wijzigingen op 
het Financieel Reglement, het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU), het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), de verordening gemeenschappelijke bepalingen 
(GB-verordening) en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

In het voorstel komen veel van de door leden van het Europees Parlement aan de orde 
gestelde zorgpunten aan bod, waaronder dat van de vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging 
van het cohesiebeleid.

In het kader van het onderdeel van het voorstel waarvoor de Commissie regionale 
ontwikkeling (REGI) exclusief bevoegd is, gaat de rapporteur in op onderwerpen zoals 
vereenvoudigde kostenopties, kleinschalige infrastructuur, synergie tussen de ESI-fondsen en 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), alsook op de verhouding tussen de 
Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en het Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI).

Vereenvoudiging is altijd al een belangrijk agendapunt geweest voor het Europees Parlement. 
Een groot deel van het onderhavige wetgevingsvoorstel is aan dat doel gewijd. De 
bevordering van vereenvoudigde kostenopties (SCO - simplified cost options) valt ook onder 
die noemer. Het gaat om een wens die talrijke begunstigden hebben geuit, namelijk de 
vermindering van de administratieve rompslomp in verband met het gebruik van ESI-fondsen. 
De rapporteur acht het in dit verband van belang een evenwicht tot stand te brengen: enerzijds 
moeten belanghebbenden die klaar zijn om gebruik te maken van SCO's worden gestimuleerd, 
maar anderzijds moeten degenen die daar nog niet klaar voor zijn niet worden bestraft.

Omwille van de vereenvoudiging en de flexibiliteit wil de rapporteur de verwijzing naar 
kleinschalige infrastructuur in de EFRO-verordening behouden, en tegelijkertijd de plafonds 
voor de ondersteuning daarvan optrekken.

De huidige migratiecrisis vormt nog steeds een belangrijke uitdaging voor de Europese Unie. 
Vanuit een beleidsperspectief heeft die crisis ook gevolgen gehad voor het cohesiebeleid, 
waar herprogrammering noodzakelijk was om te kunnen inspelen op die nieuwe uitdaging. 
Bijgevolg worden in het onderhavige wetgevingsvoorstel wijzigingen voorgesteld in de 
EFRO-verordening en de GB-verordening om de integratie van migranten en vluchtelingen te 
vergemakkelijken. Die veranderingen juicht de rapporteur ten zeerste toe. In aanvulling 
daarop wijst de rapporteur nadrukkelijk op de noodzaak van coördinatie en synergie tussen 
ESI-fondsen en bestaande EU-instrumenten op het gebied van migratie en asiel.

In het wetgevingsvoorstel wordt ook ingegaan op het verband tussen ESIF en EFSI. De 
rapporteur is van mening dat de beste oplossing is dat de Commissie naast het 
"omnibusvoorstel" een apart voorstel indient waarin het verband tussen ESIF en EFSI wordt 
behandeld. Momenteel zijn ESIF en EFSI verschillende regelgevingskaders met een 
verschillende financieringslogica. De rapporteur acht het positief dat er in de tussentijd een 
diepgaande discussie plaatsvindt over het verband tussen ESIF en EFSI, rekening houdend 
met de tijdnood waarin de commissie verkeert. De rapporteur beseft volledig hoe belangrijk 
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dit onderwerp is en wil graag zorgen dat er een bevredigende oplossing komt voor de 
begunstigden en voor de toekomst van het cohesiebeleid.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Overeenkomstig het in artikel 15 
VWEU vastgelegde transparantiebeginsel, 
dat vereist dat de instellingen zo open 
mogelijk werken, moeten de burgers 
inzake de uitvoering van de begroting 
kunnen weten waar en voor welk doel 
middelen van de Unie worden besteed. 
Dergelijke informatie stimuleert het 
democratisch debat, draagt bij aan de 
deelname van de burgers aan het 
besluitvormingsproces van de Unie en 
versterkt institutionele controle en 
institutioneel toezicht op de uitgaven van 
de Unie. Deze doelstellingen moeten 
worden verwezenlijkt door relevante 
informatie over alle ontvangers van 
middelen van de Unie bekend te maken, bij 
voorkeur via moderne 
communicatiemiddelen, waarbij rekening 
wordt gehouden met de legitieme belangen 
van alle ontvangers wat betreft 
vertrouwelijkheid en veiligheid en, 
wanneer het natuurlijke personen betreft, 
hun recht op privacy en de bescherming 
van hun persoonsgegevens. Daarom 
moeten de instellingen wat betreft de 
bekendmaking van informatie een 
selectieve aanpak hanteren die in 
overeenstemming is met het 
evenredigheidsbeginsel. Bekend te maken 
besluiten moeten gebaseerd zijn op 

(14) Overeenkomstig het in artikel 15 
VWEU vastgelegde transparantiebeginsel, 
dat vereist dat de instellingen zo open 
mogelijk werken, moeten de burgers 
inzake de uitvoering van de begroting 
kunnen weten waar en voor welk doel 
middelen van de Unie worden besteed. 
Dergelijke informatie stimuleert het 
democratisch debat, draagt bij aan de 
deelname van de burgers aan het 
besluitvormingsproces van de Unie en 
versterkt institutionele controle en 
institutioneel toezicht op de uitgaven van 
de Unie. De communicatie moet meer 
gericht zijn op de ontvangers, met de
bedoeling de zichtbaarheid voor de 
burgers te vergroten en er via 
welomschreven maatregelen voor te 
zorgen dat de boodschappen door de 
begunstigden worden ontvangen. Deze 
doelstellingen moeten worden 
verwezenlijkt door relevante informatie 
over alle ontvangers van middelen van de 
Unie bekend te maken, bij voorkeur via 
moderne communicatiemiddelen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de legitieme 
belangen van alle ontvangers wat betreft 
vertrouwelijkheid en veiligheid en, 
wanneer het natuurlijke personen betreft, 
hun recht op privacy en de bescherming 
van hun persoonsgegevens. Daarom 
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relevante criteria teneinde zinnige 
informatie te verstrekken.

moeten de instellingen wat betreft de 
bekendmaking van informatie een 
selectieve aanpak hanteren die in 
overeenstemming is met het 
evenredigheidsbeginsel. Bekend te maken 
besluiten moeten gebaseerd zijn op 
relevante criteria teneinde zinnige 
informatie te verstrekken.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om de gegevens over 
financieringsinstrumenten in directe en 
indirecte uitvoering leesbaarder en 
transparanter te maken, is het passend alle 
verslagleggingsvereisten samen te voegen 
in één bij de ontwerpbegroting gevoegd 
werkdocument.

(24) Om de gegevens over 
financieringsinstrumenten in directe en 
indirecte uitvoering leesbaarder en 
transparanter te maken, is het passend alle 
verslagleggingsvereisten samen te voegen 
in één bij de ontwerpbegroting gevoegd 
werkdocument dat moet worden gebruikt 
voor een afzonderlijke 
prestatiebeoordeling en -evaluatie van de 
bijdrage ervan aan het cohesiebeleid van 
de EU.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Ook is het belangrijk te voorkomen 
dat ontvangers van EU-middelen meerdere 
malen door verschillende entiteiten worden 
gecontroleerd op het gebruik van deze 
middelen. Daarom moet worden voorzien 
in de mogelijkheid om op reeds door 
onafhankelijke auditoren uitgevoerde 
audits te vertrouwen, mits deze volgens 
internationaal aanvaarde normen zijn 
verricht, redelijke zekerheid bieden en 
betrekking hebben op de financiële staten 
en verslagen inzake het gebruik van de 

(59) Ook is het belangrijk te voorkomen 
dat ontvangers van EU-middelen meerdere 
malen door verschillende entiteiten van de 
lidstaten en de Unie worden gecontroleerd 
op het gebruik van deze middelen. Daarom 
moet worden voorzien in de mogelijkheid 
om op reeds door onafhankelijke auditoren 
uitgevoerde audits te vertrouwen, mits deze 
volgens internationaal aanvaarde normen 
zijn verricht, redelijke zekerheid bieden en 
betrekking hebben op de financiële staten 
en verslagen inzake het gebruik van de 
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bijdrage van de Unie. Op dergelijke audits 
moet dan de algemene zekerheid over het 
gebruik van EU-middelen worden 
gebaseerd.

bijdrage van de Unie. Op dergelijke audits 
moet dan de algemene zekerheid over het 
gebruik van EU-middelen worden 
gebaseerd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Het is belangrijk dat de lidstaten 
de mogelijkheid krijgen om te vragen dat 
de hun in gedeelde uitvoering toegewezen 
middelen naar het niveau van de Unie 
worden overgedragen en door de 
Commissie worden uitgevoerd in directe 
of indirecte uitvoering, wanneer dat 
mogelijk is ten voordele van de betrokken 
lidstaat. Dit zou het gebruik van deze 
middelen en van de uit hoofde van deze 
verordening of in het kader van 
sectorspecifieke verordeningen (zoals de 
EFSI-verordening) ingestelde 
instrumenten waaraan deze middelen op 
verzoek van de lidstaten zouden worden 
overgeschreven, optimaliseren. Om een 
efficiënte uitvoering van deze 
instrumenten te garanderen, moet worden 
bepaald dat indien middelen worden 
overgeschreven naar uit hoofde van deze 
verordening of sectorspecifieke 
regelgeving (zoals de EFSI-verordening) 
ingestelde instrumenten, de voorschriften 
van die verordeningen van toepassing 
zijn.

Schrappen

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) De vooruitgang op het gebied van 
uitwisseling van informatie en overlegging 

(88) De vooruitgang op het gebied van 
uitwisseling van informatie en overlegging 
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van documenten langs elektronische weg
— een belangrijke 
vereenvoudigingsmaatregel — moet 
gepaard gaan met duidelijke voorwaarden 
voor de erkenning van de te gebruiken 
systemen om een juridisch solide 
omgeving tot stand te brengen, terwijl de 
deelnemers, ontvangers en ordonnateurs de 
nodige flexibiliteit behouden bij het beheer 
van de middelen van de Unie, zoals 
bepaald in deze verordening.

van documenten langs elektronische weg, 
in voorkomend geval ook elektronische 
aanbestedingen, – een belangrijke 
vereenvoudigingsmaatregel – moet gepaard 
gaan met duidelijke voorwaarden voor de 
erkenning van de te gebruiken systemen 
om een juridisch solide omgeving tot stand 
te brengen, terwijl de deelnemers, 
ontvangers en ordonnateurs de nodige 
flexibiliteit behouden bij het beheer van de 
middelen van de Unie, zoals bepaald in 
deze verordening.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(108) Bij aanbestedingen van de Unie 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
middelen van de Unie op een
doeltreffende, transparante en passende 
manier worden gebruikt. In dat verband 
moeten elektronische aanbestedingen 
bijdragen aan de betere besteding van 
middelen van de Unie, en 
overheidsopdrachten toegankelijker te 
maken voor alle ondernemers.

(108) Bij aanbestedingen van de Unie 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
middelen van de Unie op een 
doeltreffende, transparante en passende 
manier worden gebruikt en dat 
tegelijkertijd de administratieve lasten 
voor de ontvangers van EU-financiering 
en de beheersautoriteiten worden verlicht. 
In dat verband moeten elektronische 
aanbestedingen bijdragen aan de betere 
besteding van middelen van de Unie, en 
overheidsopdrachten toegankelijker te 
maken voor alle ondernemers.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 125

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(125) Om de procedures te 
vereenvoudigen en deze verordening 
leesbaarder te maken, moeten bepalingen 
met betrekking tot de inhoud van de 
subsidieaanvraag, van de oproep tot het 
indienen van voorstellen en van de 

(125) Om de procedures te 
vereenvoudigen en deze verordening 
leesbaarder te maken, moeten bepalingen 
met betrekking tot de inhoud van de 
subsidieaanvraag, van de oproep tot het 
indienen van voorstellen en van de 
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subsidieovereenkomst worden 
vereenvoudigd en gestroomlijnd.

subsidieovereenkomst worden 
vereenvoudigd en gestroomlijnd, vooral 
met het oog op het aanmoedigen van 
publiek-private partnerschappen en het 
tot stand brengen van synergie door 
middel van combinaties met andere 
EU-financieringsbronnen en particuliere 
investeringen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 136

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(136) De Unie heeft de voorbije jaren 
steeds meer gebruikgemaakt van 
financieringsinstrumenten waarmee een 
groter hefboomeffect van de EU-begroting 
kan worden bereikt, maar die tezelfdertijd 
een financieel risico voor de begroting 
meebrengen. Tot deze 
financieringsinstrumenten behoren niet 
alleen de reeds onder het Financieel 
Reglement vallende 
financieringsinstrumenten, maar ook 
andere instrumenten, zoals 
begrotingsgaranties en financiële bijstand, 
die voorheen alleen onder de regels van 
hun respectieve basishandelingen vielen. 
Het is belangrijk om naast de bestaande 
regels op het gebied van 
financieringsinstrumenten een 
gemeenschappelijk kader vast te stellen ter 
waarborging van de homogeniteit van de 
beginselen die van toepassing zijn op die 
reeks instrumenten, en hen te bundelen 
onder een nieuwe titel met afdelingen over 
begrotingsgaranties en financiële bijstand 
aan lidstaten of derde landen.

(136) De Unie heeft de voorbije jaren 
steeds meer gebruikgemaakt van 
financieringsinstrumenten waarmee een 
groter hefboomeffect van de EU-begroting 
moet kunnen worden bereikt, maar die 
tezelfdertijd een financieel risico voor de 
begroting meebrengen. Tot deze 
financieringsinstrumenten behoren niet 
alleen de reeds onder het Financieel 
Reglement vallende 
financieringsinstrumenten, maar ook 
andere instrumenten, zoals 
begrotingsgaranties en financiële bijstand, 
die voorheen alleen onder de regels van 
hun respectieve basishandelingen vielen. 
Het is belangrijk om naast de bestaande 
regels op het gebied van 
financieringsinstrumenten een 
gemeenschappelijk kader vast te stellen ter 
waarborging van de homogeniteit van de 
beginselen die van toepassing zijn op die 
reeks instrumenten, en hen te bundelen 
onder een nieuwe titel met afdelingen over 
begrotingsgaranties en financiële bijstand
aan lidstaten of derde landen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 137



AD\1123920NL.docx 9/58 PE597.458v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(137) Financieringsinstrumenten kunnen 
in toenemende mate van belang zijn om de 
impact van middelen van de Unie te 
versterken wanneer die middelen met 
andere middelen worden gepoold en een 
hefboomeffect hebben. 
Financieringsinstrumenten mogen alleen 
worden uitgevoerd indien er geen risico op 
marktverstoring is en deze niet strijdig zijn 
met de staatssteunregels.

(137) Financieringsinstrumenten kunnen 
in toenemende mate van belang zijn om de 
impact van middelen van de Unie te 
versterken wanneer die middelen in 
synergie zijn met andere middelen en een 
hefboomeffect hebben. 
Financieringsinstrumenten mogen alleen 
worden uitgevoerd indien er geen risico op 
vervanging van bestaande overheids- of 
particuliere financiering of op 
marktverstoring is en deze niet strijdig zijn 
met de staatssteunregels.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 138

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(138) Binnen het kader van de door het 
Europees Parlement en de Raad toegestane 
jaarlijkse kredieten voor een bepaald 
programma moeten 
financieringsinstrumenten worden gebruikt 
op basis van een evaluatie vooraf die 
aantoont dat ze doeltreffend zijn voor het 
bereiken van de beleidsdoelstellingen van 
de Unie.

(138) Binnen het kader van de door het 
Europees Parlement en de Raad toegestane 
jaarlijkse kredieten voor een bepaald 
programma moeten 
financieringsinstrumenten worden gebruikt 
op basis van een evaluatie vooraf die 
aantoont dat ze doeltreffend zijn voor het 
bereiken van de beleidsdoelstellingen van 
de Unie, waaronder de verwezenlijking 
van de thematische doelstellingen van het 
cohesiebeleid van de Unie.

Amendement 11

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 

(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 
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financieringsinstrumenten van toepassing 
zijn. Deze regels moeten in voorkomend 
geval worden aangevuld met specifieke 
vereisten die voortvloeien uit de 
sectorspecifieke wetgeving.

sectorspecifieke wetgeving van toepassing 
zijn. Deze regels moeten in voorkomend 
geval worden aangevuld met specifieke 
vereisten in verband met 
financieringsinstrumenten.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 147

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(147) De Unie heeft onlangs belangrijke 
initiatieven op basis van 
begrotingsgaranties genomen, zoals het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) of het Europees fonds 
voor duurzame ontwikkeling (EFDO). Die 
instrumenten brengen voor de Unie een 
voorwaardelijke verplichting mee, 
waardoor in middelen moet worden 
voorzien die ter beschikking van een 
liquiditeitsbuffer worden gesteld, zodat met 
de begroting naar behoren kan worden 
gereageerd op betalingsverplichtingen die 
kunnen voortvloeien uit die 
voorwaardelijke verplichtingen. Met het 
oog op het behoud van de 
kredietbeoordeling van de Unie en dus haar 
vermogen om effectieve financiering te 
verstrekken, is het van essentieel belang 
dat het toestaan van, de voorziening in en 
het toezicht op voorwaardelijke 
verplichtingen gebeurt volgens een 
gedegen geheel aan regels die op alle 
begrotingsgaranties moeten worden 
toegepast.

(147) De Unie heeft onlangs belangrijke 
initiatieven op basis van 
begrotingsgaranties genomen, zoals het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) of het Europees fonds 
voor duurzame ontwikkeling (EFDO). 
Kenmerkend voor die instrumenten is dat 
zij voor de Unie een voorwaardelijke 
verplichting moeten meebrengen, en dat 
er dus in middelen moet worden voorzien 
die ter beschikking van een 
liquiditeitsbuffer worden gesteld, zodat met 
de begroting naar behoren kan worden 
gereageerd op betalingsverplichtingen die 
kunnen voortvloeien uit die 
voorwaardelijke verplichtingen. Met het 
oog op het behoud van de 
kredietbeoordeling van de Unie en dus haar 
vermogen om effectieve financiering te 
verstrekken, is het van essentieel belang 
dat het toestaan van, de voorziening in en 
het toezicht op voorwaardelijke 
verplichtingen gebeurt volgens een 
gedegen geheel aan regels die op alle 
begrotingsgaranties moeten worden 
toegepast.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 171
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(171) Om investeringen in culturele en 
duurzame toerisme-infrastructuur te 
bevorderen, en dit onverminderd de 
volledige toepassing van de 
milieuwetgeving van de EU en met name 
de richtlijnen betreffende strategische 
milieubeoordeling en 
milieueffectbeoordeling, moeten bepaalde 
beperkingen met betrekking tot het 
toepassingsgebied van de ondersteuning 
van deze investeringen worden verwijderd.

(171) Investeringen in kleinschalige
culturele en duurzame toerisme-
infrastructuur moeten gehandhaafd 
blijven, onverminderd de volledige 
toepassing van de milieuwetgeving van de 
EU en met name de richtlijnen betreffende 
strategische milieubeoordeling en 
milieueffectbeoordeling. In 
gerechtvaardigde gevallen kan het 
toepassingsgebied van deze investeringen 
worden verbreed.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 172

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(172) Om in te spelen op de uitdagingen 
als gevolg van de groeiende instroom van 
migranten en vluchtelingen, moeten de 
doelstellingen waaraan het EFRO door 
middel van ondersteuning van migranten 
en vluchtelingen kan bijdragen, worden 
gepreciseerd.

(172) Om in te spelen op de uitdagingen 
als gevolg van de groeiende instroom van 
migranten en vluchtelingen, moeten de 
doelstellingen worden gepreciseerd 
waaraan het EFRO kan bijdragen bij het 
ondersteunen van migranten en 
vluchtelingen die internationale 
bescherming genieten. Deze bijdrage kan 
doeltreffend zijn, vooral in landen die 
sterk aan migratiestromen zijn 
blootgesteld, als ze gepaard gaat met een 
echte Europabrede toepassing van het 
solidariteitsbeginsel, en wel door acties 
ten behoeve van een eerlijke 
lastenverdeling.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 172 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(172 bis) Horizontale beginselen, 
zoals de gebruikmaking van 
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partnerschappen, duurzame ontwikkeling, 
gendergelijkheid en non-discriminatie, 
hebben belangrijke bijdragen geleverd 
aan de doeltreffende uitvoering van de 
ESI-fondsen en moeten uitgangspunten 
blijven voor elke soort investering waarbij 
de begroting van de Unie betrokken is, 
met inbegrip van 
financieringsinstrumenten en het EFSI.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 176

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(176) Om zo veel mogelijk synergieën te 
creëren tussen alle fondsen van de Unie 
zodat de uitdagingen op het gebied van 
migratie en asiel op een doeltreffende 
manier kunnen worden aangepakt, moet 
ervoor worden gezorgd dat wanneer de 
thematische doelstellingen worden 
omgezet in prioriteiten in de 
fondsspecifieke voorschriften, deze 
prioriteiten het passend gebruik van elk 
fonds op deze gebieden omvatten.

(176) Om zo veel mogelijk synergieën te 
creëren tussen alle fondsen van de Unie 
zodat de uitdagingen op het gebied van 
migratie en asiel op een doeltreffende 
manier kunnen worden aangepakt, moet 
ervoor worden gezorgd dat wanneer de 
thematische doelstellingen worden 
omgezet in prioriteiten in de 
fondsspecifieke voorschriften, deze
prioriteiten het passend gebruik van elk 
fonds op deze gebieden omvatten. In 
voorkomende gevallen verdient het 
aanbeveling te zorgen voor coördinatie 
met het Fonds voor asiel, migratie en 
integratie.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 178

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(178) Om het gebruik van de in het 
kader van het cohesiebeleid aan de 
lidstaten toegewezen financiële middelen 
te optimaliseren, moet het de lidstaten 
worden toegestaan de toewijzing uit de 
ESI-fondsen over te schrijven naar 
instrumenten die overeenkomstig het 

Schrappen
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Financieel Reglement of overeenkomstig 
sectorspecifieke voorschriften zijn 
ingesteld.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 184

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(184) Met de vaststelling van 
Verordening (EU) 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 — het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) — was het wenselijk
de lidstaten in staat te stellen door middel 
van de ESI-fondsen bij te dragen aan de 
financiering van subsidiabele projecten die
met de EU-garantie van het EFSI worden 
ondersteund. Er moet een specifieke 
bepaling worden opgenomen waarin de 
voorwaarden ter verbetering van de 
interactie en complementariteit worden 
vastgesteld die de mogelijkheid om ESI-
fondsen te combineren met financiële 
producten van de EIB in het kader van de 
garantie van de Unie van het EFSI zullen 
bevorderen.

(184) Met de vaststelling van 
Verordening (EU) 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 — het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) — werden de 
lidstaten in staat gesteld door middel van 
de ESI-fondsen bij te dragen aan de 
financiering van subsidiabele projecten 
waarin de EIB zelf, rechtstreeks of via het 
EIF, investeert met de ondersteuning van 
de EU-garantie, op voorwaarde dat die 
projecten voldoen aan de 
subsidiabiliteitscriteria en de 
doelstellingen en beginselen uit hoofde
van het rechtskader van de desbetreffende 
instrumenten en het EFSI. Er moet een 
specifieke bepaling worden opgenomen 
waarin de voorwaarden ter verbetering van 
de interactie en complementariteit worden 
vastgesteld die de mogelijkheid om ESI-
fondsen te combineren met financiële 
producten van de EIB in het kader van de 
garantie van de Unie van het EFSI zullen 
bevorderen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 185 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(185 bis) Gezien de terugvorderbare 
aard van de financieringsinstrumenten 
moeten hun beheersregelingen evenredig 
zijn. De subsidiabiliteit van de 
begunstigde en diens project moet vooraf 
door de financieel intermediair worden 
getoetst aan de voorwaarden die 
verbonden zijn aan het 
financieringsinstrument in kwestie.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 188

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(188) Om particuliere investeerders te 
stimuleren om mee te investeren in 
openbare beleidsprojecten, moet het 
concept van gedifferentieerde behandeling 
van investeerders worden geïntroduceerd, 
waarbij de ESI-fondsen onder specifieke 
voorwaarden een ondergeschikte rol 
vervullen ten opzichte van particuliere 
investeerders en financiële producten van 
de EIB in het kader van de EU-garantie 
van het EFSI. Tegelijkertijd moeten de 
voorwaarden voor de toepassing van een 
dergelijke gedifferentieerde behandeling 
bij de uitvoering van de ESI-fondsen 
worden vastgesteld.

(188) Om particuliere investeerders te 
stimuleren om mee te investeren in 
openbare beleidsprojecten, moet het 
concept van gedifferentieerde behandeling 
van volgens het beginsel van de 
markteconomie werkende investeerders 
worden geïntroduceerd, waarbij de ESI-
fondsen onder specifieke voorwaarden een 
verschillende posities kunnen bekleden
ten opzichte van particuliere investeerders 
en financiële producten van de EIB in het 
kader van de EU-garantie van het EFSI.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 199

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(199) Om ervoor te zorgen dat 
vereenvoudigde kostenopties in ruime mate 
worden toegepast, moet voor het EFRO en 
het ESF het gebruik van standaardschalen 

(199) Om ervoor te zorgen dat 
vereenvoudigde kostenopties in ruime mate 
worden toegepast, moeten voor het EFRO 
en het ESF standaardschalen van 
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van eenheidskosten, vaste bedragen of 
forfaits worden verplicht voor acties onder 
een bepaalde drempel. Tezelfdertijd moet 
het gebruik van ontwerpbegrotingen als 
aanvullende methode voor het vaststellen 
van vereenvoudigde kosten worden 
ingevoerd.

eenheidskosten, vaste bedragen of forfaits 
worden gebruikt voor acties onder een 
bepaalde drempel. Tezelfdertijd moet het 
gebruik van ontwerpbegrotingen als 
aanvullende methode voor het vaststellen 
van vereenvoudigde kosten worden 
ingevoerd.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 199 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(199 bis) Volgens de aanbevelingen 
in overweging 10 van Verordening (EU) 
nr. 1296/2013 en overeenkomstig 
artikel 176 van deze verordening moeten 
de lidstaten in toenemende mate 
gebruikmaken van vereenvoudigde 
kostenopties en financiering middels 
forfaitaire bedragen om de 
administratieve lasten te beperken en de 
toepasselijke regels voor toewijzing van 
fondsen te vereenvoudigen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 200

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(202) Om te bevorderen dat de 
vereenvoudigde kostenopties vroeger en 
gerichter worden toegepast, moet de 
bevoegdheid tot vaststelling van 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie aan de Commissie 
worden gedelegeerd met betrekking tot het 
bepalen van de standaardschalen van 
eenheidskosten of forfaitaire financiering, 
de eerlijke, billijke en controleerbare 
methode waarmee deze kunnen worden 
vastgesteld, en de financiering op basis van 

(200) Teneinde te bevorderen dat de 
vereenvoudigde kostenopties vroeger en 
gerichter worden toegepast, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen tot aanvulling 
van deze verordening met betrekking tot 
de nadere omschrijving van de 
gedifferentieerde behandeling van 
investeerders en de voorwaarden voor de 
toepassing daarvan, de standaardschalen 
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de naleving van voorwaarden die gelinkt 
zijn aan de geboekte vooruitgang bij de 
uitvoering en de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de programma’s, eerder 
dan op basis van de kosten. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau, in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

van eenheidskosten of forfaitaire 
financiering, de eerlijke, billijke en 
controleerbare methode waarmee deze 
kunnen worden vastgesteld, en de 
financiering op basis van de naleving van 
voorwaarden die gelinkt zijn aan de 
geboekte vooruitgang bij de uitvoering en 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de programma’s, eerder dan op basis 
van de kosten. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen worden uitgevoerd 
overeenkomstig de beginselen die zijn 
vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 208

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(208) De verantwoordelijkheden van de 
beheersautoriteiten met betrekking tot de 
verificatie van de uitgaven wanneer 
vereenvoudigde kostenopties worden 
gebruikt, moeten nader worden 
gespecificeerd.

(208) De verantwoordelijkheden van de 
beheersautoriteiten met betrekking tot de 
verificatie van de uitgaven wanneer 
vereenvoudigde kostenopties worden 
gebruikt, moeten nader worden 
gespecificeerd, onder meer door te 
bepalen dat beheersautoriteiten de 
overgangsperiode kunnen verlengen tot 
het einde van het programma.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wordt de voortgang bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
gevolgd aan de hand van prestatie-
indicatoren;

b) wordt de voortgang bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
gevolgd aan de hand van prestatie-
indicatoren, die specifiek gericht zijn op de 
ex-post effecten, de resultaten en de 
toegevoegde waarde voor de Unie;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij gedeelde uitvoering van de 
begroting nemen de Commissie en de 
lidstaten de beginselen van gezond 
financieel beheer, transparantie en non-
discriminatie in acht en verzekeren zij de 
zichtbaarheid van het optreden van de 
Unie. Daartoe komen de Commissie en de 
lidstaten hun respectieve controle- en 
auditverplichtingen na en nemen zij de 
daaruit voortvloeiende 
verantwoordelijkheden op zich die in deze 
verordening zijn vastgesteld. Aanvullende 
voorschriften worden vastgesteld in 
sectorspecifieke regelgeving.

1. Bij gedeelde uitvoering van de 
begroting worden die taken verricht door 
de lidstaten en de Commissie. De 
Commissie en de lidstaten nemen de 
beginselen van gezond financieel beheer, 
transparantie en non-discriminatie in acht 
en verzekeren de zichtbaarheid van het 
optreden van de Unie. Daartoe komen de 
Commissie en de lidstaten hun respectieve 
controle- en auditverplichtingen na en 
nemen zij de daaruit voortvloeiende 
verantwoordelijkheden op zich die in deze 
verordening zijn vastgesteld. Aanvullende 
voorschriften worden vastgesteld in 
sectorspecifieke regelgeving.

Amendement 27

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 

9. In gedeelde uitvoering aan lidstaten 
toegekende middelen kunnen in 
overeenstemming met sectorspecifieke 
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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.

regels 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.

Amendement 28

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 
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.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 201 – lid 3
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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 
gedeelde uitvoering met de lidstaten 
worden uitgevoerd, zijn sectorspecifieke 
regels van toepassing.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 208 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien financieringsinstrumenten binnen 
één overeenkomst worden gecombineerd 
met complementaire steun uit de begroting 
van de Unie, met inbegrip van subsidies, is 
deze titel van toepassing op de volledige 
maatregel. De verslaglegging vindt plaats 
overeenkomstig artikel 242.

Indien financieringsinstrumenten binnen 
één overeenkomst worden gecombineerd 
met complementaire steun uit de begroting 
van de Unie, is deze titel van toepassing op 
de volledige maatregel. De verslaglegging 
vindt plaats overeenkomstig artikel 242.

Amendement 31

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 
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).

Schrappen

Motivering

Beheer en uitvoering van financieringsinstrumenten uit hoofde van de ESI-fondsen mogen 
niet worden vermengd met beheer en uitvoering van andere financieringsinstrumenten op 
EU-niveau. Dat zou ernstige problemen veroorzaken voor de begunstigden en de 
eindontvangers.
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 208 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie garandeert een 
geharmoniseerd beheer van 
financieringsinstrumenten, met name op 
het gebied van boekhouding, 
verslaglegging, toezicht en financieel 
risicobeheer.

3. De Commissie garandeert een 
geharmoniseerd en vereenvoudigd beheer 
van financieringsinstrumenten, met name 
op het gebied van boekhouding, 
verslaglegging, toezicht en financieel 
risicobeheer.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 262 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat het Europees Parlement en 
de Raad het besluit hebben vastgesteld om 
middelen uit het Fonds beschikbaar te 
stellen, stelt de Commissie door middel 
van een uitvoeringshandeling een besluit 
betreffende de toekenning van de 
financiële bijdrage uit het Fonds vast en 
betaalt zij die financiële bijdrage 
onmiddellijk en in één tranche aan de 
begunstigde staat. Als er een voorschot is 
betaald ingevolge artikel 4 bis, wordt 
alleen het saldo betaald.

4. Zodra het Europees Parlement en 
de Raad een voorstel voor een besluit 
vaststellen om middelen uit het Fonds 
beschikbaar te stellen, stelt de Commissie 
door middel van een uitvoeringshandeling 
een besluit betreffende een financiële 
bijdrage vast, dat in werking treedt op de 
datum waarop het Europees Parlement en
de Raad het besluit tot beschikbaarstelling 
van middelen uit het Fonds vaststellen en 
betaalt zij die financiële bijdrage 
onmiddellijk en in één tranche aan de 
begunstigde staat. Als er een voorschot is 
betaald ingevolge artikel 4 bis, wordt 
alleen het saldo betaald.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 264 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1301/2013
Artikel 3 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in de ontwikkeling 
van het eigen potentieel door middel van 
permanente investeringen in installaties en 
infrastructuur, inclusief culturele en 
duurzame toerisme-infrastructuur, diensten 
aan bedrijven, steun voor instellingen voor 
onderzoek en innovatie en investeringen in 
technologie en toegepast onderzoek in 
bedrijven;

e) investeringen in de ontwikkeling 
van het eigen potentieel door middel van 
permanente investeringen in installaties en 
kleinschalige infrastructuur, inclusief
kleinschalige culturele en duurzame 
toerisme-infrastructuur, diensten aan 
bedrijven, steun voor instellingen voor 
onderzoek en innovatie en investeringen in 
technologie en toegepast onderzoek in 
bedrijven; in gerechtvaardigde gevallen 
kan het toepassingsgebied van deze 
steunverlening worden verbreed;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 264 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1301/2013
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aan artikel 3, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:

Investeringen als bedoeld in de eerste 
alinea, onder e), worden als kleinschalig 
beschouwd als de medefinanciering uit 
het EFRO niet meer bedraagt dan 
10 000 000 EUR; dat plafond wordt 
verhoogd tot 20 000 000 EUR voor 
infrastructuur die als werelderfgoed wordt 
beschouwd in de zin van artikel 1 van de 
Unesco-Overeenkomst van 1972 inzake de 
bescherming van het cultureel en 
natuurlijk erfgoed van de wereld."

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 264 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1301/2013
Artikel 5 – lid 9 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "het ondersteunen van de opvang 
en de sociale en economische integratie 
van migranten en vluchtelingen;"

e) "het ondersteunen van de opvang 
en de sociale en economische integratie 
van migranten en vluchtelingen die 
internationale bescherming genieten;"

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 264 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1301/2013
Bijlage I – tabel over Sociale infrastructuur

Door de Commissie voorgestelde tekst

Kinderopvang en 
onderwijs

personen Capaciteit van gesubsidieerde 
kinderopvang of 
onderwijsinfrastructuur

Gezondheid personen Inwoners die gedekt zijn door 
verbeterde gezondheidsdiensten

Huisvesting huisvestingsee
nheden

Gerenoveerde huisvesting

huisvestingsee
nheden

Gerenoveerde huisvesting, waarvan 
voor migranten en vluchtelingen 
(opvangcentra niet inbegrepen)

Migranten en 
vluchtelingen

personen Capaciteit van de infrastructuur ter 
ondersteuning van migranten en 
vluchtelingen (andere dan 
huisvesting)

Amendement

Kinderopvang en 
onderwijs

personen Capaciteit van gesubsidieerde 
kinderopvang of 
onderwijsinfrastructuur

Gezondheid personen Inwoners die gedekt zijn door 
verbeterde gezondheidsdiensten

Huisvesting huisvestingsee
nheden

Gerenoveerde huisvesting

huisvestingsee
nheden

Gerenoveerde huisvesting, waarvan 
voor migranten en vluchtelingen die 
internationale bescherming genieten
(opvangcentra niet inbegrepen)
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Migranten en 
vluchtelingen die 
internationale 
bescherming genieten

personen Capaciteit van de infrastructuur ter 
ondersteuning van migranten en 
vluchtelingen die internationale 
bescherming genieten (andere dan 
huisvesting)

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 1 – letter -a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1301/2013
Artikel 2 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het volgende punt wordt 
ingevoegd:

(11 bis.) "terugbetaalbaar 
voorschot": een lening voor een project 
die in een of meer tranches wordt betaald 
en waarbij de voorwaarden voor 
terugbetaling afhangen van de uitkomst 
van het project;

Motivering

Terugbetaalbare voorschotten ("avances récupérables") zijn instrumenten die in 
verschillende lidstaten veelvuldig worden gebruikt om projecten te steunen tijdens de eerste 
fase – voornamelijk in de innovatiesector – en hebben de kenmerken van 
financieringsinstrumenten. Ze zijn tot dusver nog niet gedefinieerd of opgenomen in de 
definitie van financieringsinstrumenten zoals vermeld in de GB-verordening en de financiële 
verordeningen. Dit rechtsvacuüm moet dringend worden weggewerkt, temeer omdat 
terugbetaalbare voorschotten in de EU-verordening inzake staatssteun uitdrukkelijk worden 
omschreven als leningen en dus als risicodelingsinstrumenten.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 2 – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31) "macroregionale strategie": een 
integraal kader dat door onder meer de 
ESI-fondsen kan worden gesteund met het 

31) "macroregionale strategie": een met 
de door de Europese Raad gegeven 
richtsnoeren overeenkomend integraal 
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oog op het aanpakken van 
gemeenschappelijke uitdagingen waarmee 
een afgebakend geografisch gebied wordt 
geconfronteerd, met betrekking tot in 
datzelfde geografisch gebied gelegen 
lidstaten en derde landen die aldus 
voordeel halen uit nauwere samenwerking 
welke tot verwezenlijking van 
economische, sociale en territoriale 
samenhang bijdraagt;

kader dat door onder meer de ESI-fondsen 
kan worden gesteund met het oog op het 
aanpakken van gemeenschappelijke 
uitdagingen waarmee een afgebakend 
geografisch gebied wordt geconfronteerd, 
met betrekking tot in datzelfde geografisch 
gebied gelegen lidstaten en derde landen 
die aldus voordeel halen uit nauwere 
samenwerking welke tot verwezenlijking 
van economische, sociale en territoriale 
samenhang bijdraagt;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 9 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De in de fondsspecifieke regels voor elk 
van de ESI-fondsen vastgestelde 
prioriteiten omvatten met name het passend 
gebruik van elk fonds op het gebied van 
asiel en migratie."

"De in de fondsspecifieke regels voor elk 
van de ESI-fondsen vastgestelde 
prioriteiten omvatten met name het passend 
gebruik van elk fonds op het gebied van 
asiel en migratie en zorgen in voorkomend 
geval voor coördinatie met het Fonds voor 
asiel, migratie en integratie."

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het volgende artikel 30 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 30 bis

1. Een deel van de toewijzing uit de 
ESI-fondsen voor een lidstaat mag, op 
verzoek van die lidstaat en mits de 
Commissie daarmee instemt, worden 
overgeschreven naar een of meer 
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krachtens het Financieel Reglement of 
andere sectorspecifieke verordeningen 
ingestelde instrumenten, of worden 
aangewend ter versterking van het 
risicodragend vermogen van het EFSI 
overeenkomstig artikel 125 van het 
Financieel Reglement. Het verzoek tot 
overschrijving van de toewijzing uit de 
ESI-fondsen moet uiterlijk op 30 
september worden ingediend.

2. Alleen financiële toewijzingen 
voor toekomstige jaren in het financieel 
plan van een programma kunnen worden 
overgeschreven.

3. Het verzoek gaat vergezeld van een 
voorstel tot wijziging van het programma 
of de programma’s waaruit de 
overschrijving zal worden verricht. De 
overeenkomstige wijzigingen van het 
programma en de 
partnerschapsovereenkomst gebeuren 
overeenkomstig artikel 30, lid 2, met 
kennisgeving aan de Commissie van het 
totale bedrag dat voor elk relevant jaar 
wordt overgeschreven."

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 34 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opbouw van capaciteit van 
plaatselijke actoren om concrete acties te 
ontwikkelen en uit te voeren met inbegrip 
van het bevorderen van hun vaardigheden 
op het gebied van projectbeheer;

a) de opbouw van capaciteit van 
plaatselijke actoren om concrete acties te 
ontwikkelen en uit te voeren met inbegrip 
van het bevorderen van hun vaardigheden 
op het gebied van projectbeheer, alsmede 
de opbouw van capaciteit van mogelijke 
eindbegunstigden om de projecten voor te 
bereiden en uit te voeren;
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 34 – lid 3 – letter -a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de zichtbaarheid van de strategie, 
concrete acties en projecten verzekeren;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 34 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de selectie van concrete acties en de 
vaststelling van de steunbedragen alsmede 
de voorlegging van voorstellen aan de 
instantie die verantwoordelijk is voor de 
definitieve verificatie van de 
subsidiabiliteit voorafgaand aan de 
goedkeuring;

f) de selectie van concrete acties en de 
vaststelling van de steunbedragen alsmede, 
in voorkomend geval, de voorlegging van 
voorstellen aan de instantie die 
verantwoordelijk is voor de definitieve 
verificatie van de subsidiabiliteit 
voorafgaand aan de goedkeuring;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 10 – letter a
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 37 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een raming van aanvullende 
publieke en private middelen die met het 
financieringsinstrument kunnen worden 
gegenereerd, tot op het niveau van de 
eindontvanger (het verwachte 
hefboomeffect), waaronder, in 
voorkomend geval, een beoordeling van 
de behoefte aan en het niveau van de 
gedifferentieerde vergoeding waarmee 

c) een raming van aanvullende 
publieke en private middelen die met het 
financieringsinstrument kunnen worden 
gegenereerd, tot op het niveau van de 
eindontvanger (het verwachte 
hefboomeffect);
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corresponderende middelen van private 
investeerders worden aangetrokken en/of 
een omschrijving van de mechanismen –
bijvoorbeeld procedures van 
concurrerende of voldoende 
onafhankelijke beoordeling – waarmee 
zal worden bepaald welke 
gedifferentieerde vergoedingen er nodig 
zijn, en in welke mate;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 10 – letter -b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 37 – lid 8

Bestaande tekst Amendement

b bis) lid 8 wordt vervangen door:

“8. Eindontvangers van een 
financieringsinstrument van een ESI-fonds 
komen tevens in aanmerking voor steun 
van een prioriteit of programma van een 
ander ESI-fonds of van een ander 
instrument dat gedragen wordt door de 
begroting van de Unie in overeenstemming 
met de staatssteunregels van de Unie. In dit 
geval wordt voor elke bron van steun een 
aparte administratie bijgehouden en de 
steun van de ESI-fondsen dient onderdeel 
uit te maken van een concrete actie met
subsidiabele uitgaven die losstaan van 
andere bronnen van bijstand."

“8. Eindontvangers van een 
financieringsinstrument van een ESI-fonds 
komen tevens in aanmerking voor steun 
van een prioriteit of programma van een 
ander ESI-fonds of van een ander 
instrument dat gedragen wordt door de 
begroting van de Unie of van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen, in 
voorkomend geval in overeenstemming 
met de staatssteunregels van de Unie. In dit 
geval wordt voor elke bron van steun een 
aparte administratie bijgehouden en leidt 
de steun van de ESI-fondsen tot
subsidiabele uitgaven die losstaan van 
andere bronnen van bijstand."

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 11 – letter a
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 38 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financieringsinstrumenten die de c) financieringsinstrumenten die de 



PE597.458v02-00 28/58 AD\1123920NL.docx

NL

mogelijkheid bieden die bijdrage te 
combineren met financiële producten van 
de EIB in het kader van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen.

mogelijkheid bieden die bijdrage te 
combineren met financiële producten van 
de EIB in het kader van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen en 
die van andere financiële instellingen als 
bedoeld in artikel 38, lid 4, onder b), en 
overeenkomstig artikel 39 bis.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 11 – letter b – punt i
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 38 – lid 4 – alinea 1 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een bank of financiële instelling in 
handen van de overheid, opgericht als 
juridische entiteit die op professionele 
basis financiële activiteiten uitvoert en die 
aan de volgende voorwaarden voldoet:

iii) een bank of instelling in handen 
van de overheid, opgericht als juridische 
entiteit die op professionele basis 
financiële activiteiten uitvoert en die aan 
de volgende voorwaarden voldoet:

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 11 – letter b – punt i
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 38 – lid 4 – alinea 1 – letter b – sub iii – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij voert op grond van een 
overheidsmandaat, verleend door de 
betrokken nationale of regionale autoriteit 
van een lidstaat, economische-
ontwikkelingsactiviteiten uit die bijdragen 
tot de doelstellingen van de ESI-fondsen;

– zij opereert op grond van een 
overheidsmandaat, verleend door de 
betrokken nationale of regionale autoriteit 
van een lidstaat, dat onder meer inhoudt 
dat zij als onderdeel van haar concrete 
acties economische-
ontwikkelingsactiviteiten verricht die 
bijdragen tot de doelstellingen van de 
ESI-fondsen;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 11 – letter b – punt i
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Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 38 – lid 4 – alinea 1 – letter b – sub iii – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij voert haar 
ontwikkelingsactiviteiten uit in regio’s, 
beleidsterreinen en sectoren waarvoor op 
de markt doorgaans geen of niet voldoende 
financiering kan worden aangetrokken;

– zij verricht, als onderdeel van haar 
concrete acties, economische-
ontwikkelingsactiviteiten die ook 
bijdragen tot de doelstellingen van de 
ESI-fondsen in regio's, op beleidsterreinen 
en in sectoren waarvoor op de markt 
doorgaans geen of niet voldoende 
financiering beschikbaar is;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 11 – letter b – punt i
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 38 – lid 4 – alinea 1 – letter b – sub iii – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij handelt niet met het oogmerk 
van winstmaximalisatie om de financiële 
houdbaarheid op lange termijn te 
waarborgen;

– zij handelt, zonder in de eerste 
plaats naar winstmaximalisatie te streven,
om de financiële houdbaarheid op lange 
termijn te waarborgen voor haar concrete 
acties;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 11 – letter b – punt i
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 38 – lid 4 – alinea 1 – letter b – sub iii – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij zorgt ervoor dat deze 
rechtstreekse betrokkenheid geen directe 
of indirecte voordelen voor commerciële 
activiteiten opleveren door het aanhouden 
van afzonderlijke rekeningen, een 
afzonderlijke administratie voor 
commerciële activiteiten of andere 
maatregelen volgens de toepasselijke 
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wetgeving;

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 11 – letter b – punt i
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 38 – lid 4 – alinea 1 – letter b – sub iii – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij staat overeenkomstig het 
nationaal recht onder toezicht van een 
onafhankelijke autoriteit.

– zij staat overeenkomstig het 
toepasselijk recht onder toezicht van een 
onafhankelijke autoriteit.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 11 – letter b – punt ii
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 38 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Bij de uitvoering van het 
financieringsinstrument zien de instanties 
bedoeld in de eerste alinea, onder a) tot en 
met d), erop toe dat het toepasselijke recht 
wordt nageleefd, met inbegrip van de 
voorschriften betreffende ESI-fondsen, 
staatssteun, overheidsopdrachten en 
normen, en de toepasselijke wetgeving 
inzake witwassen van geld, bestrijding van 
terrorisme, belastingfraude en -ontduiking. 
Die instanties maken geen gebruik van, of 
laten zich niet in met, 
belastingontwijkingsconstructies, met 
name agressieve fiscale 
planningsregelingen, of praktijken die niet 
voldoen aan de criteria inzake goede 
fiscale governance, zoals vastgelegd in 
EU-wetgeving of aanbevelingen, 
mededelingen of formele instructies van 
de Commissie. Zij zijn niet gevestigd in, en 
onderhouden met betrekking tot de 
uitvoering van de financiële verrichtingen 
geen zakenrelaties met entiteiten die zijn 

Bij de uitvoering van het 
financieringsinstrument leven de instanties 
bedoeld in de eerste alinea, onder a) tot en 
met d), het toepasselijke recht na, met 
inbegrip van de voorschriften betreffende 
ESI-fondsen, staatssteun, 
overheidsopdrachten en normen, en de 
toepasselijke wetgeving inzake witwassen 
van geld, bestrijding van terrorisme, 
belastingfraude en -ontduiking. Die 
instanties maken geen gebruik van, of laten 
zich niet in met, 
belastingontwijkingsconstructies, met 
name agressieve fiscale 
planningsregelingen, of praktijken die niet 
voldoen aan de criteria inzake goede 
fiscale governance, zoals vastgelegd in 
EU-wetgeving. Zij zijn niet gevestigd in, 
en onderhouden met betrekking tot de 
uitvoering van de financiële verrichtingen 
geen zakenrelaties met entiteiten die zijn 
opgericht in jurisdicties welke niet met de 
Unie samenwerken bij de toepassing van 
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opgericht in jurisdicties welke niet met de 
Unie samenwerken bij de toepassing van 
de internationaal overeengekomen 
belastingnormen inzake transparantie en 
uitwisseling van informatie. Die instanties 
kunnen, op hun eigen 
verantwoordelijkheid, overeenkomsten 
sluiten met financiële intermediairs voor de 
uitvoering van financiële verrichtingen. Zij 
nemen de in de lid bedoelde voorschriften 
op in hun contracten met de financiële 
intermediairs die zijn geselecteerd om deel 
te nemen aan de uitvoering van de 
financiële verrichtingen op grond van die 
overeenkomsten."

de internationaal overeengekomen 
belastingnormen inzake transparantie en 
uitwisseling van informatie. Die instanties 
kunnen, op hun eigen 
verantwoordelijkheid, overeenkomsten 
sluiten met financiële intermediairs voor de 
uitvoering van financiële verrichtingen. Zij 
nemen de in de lid bedoelde voorschriften 
op in hun contracten met de financiële 
intermediairs die zijn geselecteerd om deel 
te nemen aan de uitvoering van de 
financiële verrichtingen op grond van die 
overeenkomsten."

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 39 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen de ESI-fondsen 
gebruiken om een bijdrage te verlenen aan 
de financieringsinstrumenten als bedoeld in 
artikel 38, lid 1, onder c), om aanvullende 
investeringen van de private sector aan te 
trekken.

1. De beheersautoriteiten in de 
respectieve lidstaten mogen de ESI-
fondsen gebruiken om een bijdrage te 
verlenen aan de financieringsinstrumenten 
als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder c), 
indien dat bedoeld is om aanvullende 
investeringen van de private sector aan te 
trekken en blijft bijdragen aan de 
doelstellingen van de ESI-fondsen en de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 39 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde bijdrage mag 2. De in lid 1 bedoelde bijdrage mag 
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in geen geval meer bedragen dan 25 % van 
de totale steun die aan de eindontvangers 
wordt verleend. In de minder ontwikkelde 
regio’s als bedoeld in artikel 120, lid 3, 
onder b), mag de financiële bijdrage in 
middels een ex-antebeoordeling 
gerechtvaardigde gevallen hoger liggen 
dan 25 %, doch niet meer bedragen dan 50 
%. De totale steun als bedoeld in dit lid 
omvat het totale bedrag van de aan 
eindontvangers verstrekte nieuwe leningen, 
gegarandeerde leningen en investeringen in 
de vorm van aandelenkapitaal of hybride 
kapitaalinvesteringen. Met de in dit lid 
bedoelde gegarandeerde leningen wordt 
alleen rekening gehouden in de mate 
waarin de middelen uit de ESI-fondsen zijn 
vastgelegd voor garantiecontracten die zijn 
berekend op basis van een prudente ex-
antebeoordeling van een meervoudig 
bedrag van nieuwe leningen.

in geen geval meer bedragen dan 15 % van 
de totale steun die aan de eindontvangers 
wordt verleend. In de minder ontwikkelde 
regio's en overgangsregio's als bedoeld in 
artikel 120, lid 3, onder b), mag de 
financiële bijdrage in gevallen waarin dat 
blijkens de ex-antebeoordeling of de uit 
hoofde van lid 3 van dit artikel door de 
EIB verrichte beoordeling 
gerechtvaardigd is, hoger liggen dan 15 %, 
doch niet meer bedragen dan 30 %. De 
totale steun als bedoeld in dit lid omvat het 
totale bedrag van de aan eindontvangers 
verstrekte nieuwe leningen, gegarandeerde 
leningen en investeringen in de vorm van 
aandelenkapitaal of hybride 
kapitaalinvesteringen. Met de in dit lid 
bedoelde gegarandeerde leningen wordt 
alleen rekening gehouden in de mate 
waarin de middelen uit de ESI-fondsen zijn 
vastgelegd voor garantiecontracten die zijn 
berekend op basis van een prudente ex-
antebeoordeling van een meervoudig 
bedrag van nieuwe leningen.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 39 bis – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De verslaglegging door de 
managementautoriteiten op grond van 
artikel 46 over verrichtingen die 
financieringsinstrumenten omvatten 
overeenkomstig dit artikel, gebeurt op 
basis van de informatie die door de EIB 
met het oog op haar verslaglegging 
overeenkomstig artikel 16, leden 1 en 2, 
van de EFSI-verordening wordt 
bijgehouden, aangevuld met de op grond 
van artikel 46, lid 2, vereiste aanvullende 
informatie.

4. De verslaglegging door de 
beheersautoriteiten op grond van artikel 
46 over verrichtingen die 
financieringsinstrumenten omvatten 
overeenkomstig dit artikel, gebeurt op 
basis van de informatie die door de EIB 
met het oog op haar verslaglegging 
overeenkomstig artikel 16, leden 1 en 2, 
van de EFSI-verordening wordt 
bijgehouden, aangevuld met de op grond 
van artikel 46, lid 2, vereiste aanvullende 
informatie. De voorschriften uit hoofde 
van dit lid laten ruimte voor eenvormige 
verslagleggingsvoorwaarden 
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overeenkomstig artikel 46, lid 3, van deze 
verordening.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 39 bis – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uitvoeringstaken toevertrouwen 
aan een financiële instelling, die in eigen 
naam en namens de managementautoriteit
een fiduciaire rekening opent, dan wel 
binnen de financiële instelling voor de 
programmabijdrage een afzonderlijk 
financieel geheel creëert. In het geval van 
een afzonderlijk financieel geheel wordt in 
de boekhouding een onderscheid gemaakt 
tussen in het financieringsinstrument 
geïnvesteerde programmamiddelen en de 
overige in de financiële instelling 
beschikbare middelen. De activa op 
fiduciaire rekeningen en de afzonderlijke 
financiële gehelen worden beheerd volgens 
het beginsel van goed financieel beheer, 
met inachtneming van passende 
prudentiële voorschriften, en hebben een 
passende liquiditeit.

b) de uitvoeringstaken toevertrouwen 
aan een instantie, die in eigen naam en 
namens de beheersautoriteit een fiduciaire 
rekening opent, dan wel binnen de 
financiële instelling voor de 
programmabijdrage een afzonderlijk 
financieel geheel creëert. In het geval van 
een afzonderlijk financieel geheel wordt in 
de boekhouding een onderscheid gemaakt 
tussen in het financieringsinstrument 
geïnvesteerde programmamiddelen en de 
overige in de financiële instelling 
beschikbare middelen. De activa op 
fiduciaire rekeningen en de afzonderlijke 
financiële gehelen worden beheerd volgens 
het beginsel van goed financieel beheer, 
met inachtneming van passende 
prudentiële voorschriften, en hebben een 
passende liquiditeit.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 39 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de uitvoering van 
financieringsinstrumenten overeenkomstig 
artikel 38, lid 1, onder c), zien de instanties 
bedoeld in lid 2 van dit artikel erop toe dat 
het toepasselijke recht wordt nageleefd, 
met inbegrip van de voorschriften 

6. Bij de uitvoering van 
financieringsinstrumenten overeenkomstig 
artikel 38, lid 1, onder c), leven de 
instanties bedoeld in lid 5 van dit artikel 
het toepasselijke recht na, met inbegrip van 
de voorschriften betreffende ESI-fondsen, 
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betreffende ESI-fondsen, staatssteun, 
overheidsopdrachten en normen, en de 
toepasselijke wetgeving inzake witwassen 
van geld, bestrijding van terrorisme, 
belastingfraude en -ontduiking. Die 
instanties maken geen gebruik van, of laten 
zich niet in met, 
belastingontwijkingsconstructies, met 
name agressieve fiscale 
planningsregelingen, of praktijken die niet 
voldoen aan de criteria inzake goede 
fiscale governance, zoals vastgelegd in 
EU-wetgeving of aanbevelingen, 
mededelingen of formele instructies van 
de Commissie. Zij zijn niet gevestigd in, en 
onderhouden met betrekking tot de 
uitvoering van de financiële verrichtingen 
geen zakenrelaties met entiteiten die zijn 
opgericht in jurisdicties welke niet met de 
Unie samenwerken bij de toepassing van 
de internationaal overeengekomen 
belastingnormen inzake transparantie en 
uitwisseling van informatie. Die instanties 
kunnen, op hun eigen 
verantwoordelijkheid, overeenkomsten 
sluiten met financiële intermediairs voor de 
uitvoering van financiële verrichtingen. Zij 
nemen de in de lid bedoelde voorschriften 
op in hun contracten met de financiële 
intermediairs die zijn geselecteerd om deel 
te nemen aan de uitvoering van de 
financiële verrichtingen op grond van die 
overeenkomsten.

staatssteun, overheidsopdrachten en 
normen, en de toepasselijke wetgeving 
inzake witwassen van geld, bestrijding van 
terrorisme, belastingfraude en -ontduiking. 
Die instanties maken geen gebruik van, of 
laten zich niet in met, 
belastingontwijkingsconstructies, met 
name agressieve fiscale 
planningsregelingen, of praktijken die niet 
voldoen aan de criteria inzake goede 
fiscale governance, zoals vastgelegd in 
EU-wetgeving. Zij zijn niet gevestigd in, 
en onderhouden met betrekking tot de 
uitvoering van de financiële verrichtingen 
geen zakenrelaties met entiteiten die zijn 
opgericht in jurisdicties welke niet met de 
Unie samenwerken bij de toepassing van 
de internationaal overeengekomen 
belastingnormen inzake transparantie en 
uitwisseling van informatie. Die instanties 
kunnen, op hun eigen 
verantwoordelijkheid, overeenkomsten 
sluiten met financiële intermediairs voor de 
uitvoering van financiële verrichtingen. Zij 
nemen de in de lid bedoelde voorschriften 
op in hun contracten met de financiële 
intermediairs die zijn geselecteerd om deel 
te nemen aan de uitvoering van de 
financiële verrichtingen op grond van die 
overeenkomsten.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 39 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de in lid 2 van dit artikel 
bedoelde instanties fondsen van fondsen 
uitvoeren, mogen zij een deel van de 
uitvoering op hun beurt toevertrouwen aan 
financiële intermediairs, op voorwaarde dat 

7. Wanneer de in lid 5 van dit artikel 
bedoelde instanties fondsen van fondsen 
uitvoeren, mogen zij een deel van de 
uitvoering op hun beurt toevertrouwen aan 
financiële intermediairs, op voorwaarde dat 
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zij onder hun verantwoordelijkheid 
waarborgen dat die financiële intermediairs 
voldoen aan de criteria van artikel 201, lid 
4, en artikel 202, leden 1 en 2, van het 
Financieel Reglement. Financiële 
intermediairs worden geselecteerd volgens 
openbare, transparante, evenredige en niet-
discriminerende procedures, waarbij 
belangenconflicten worden vermeden.

zij onder hun verantwoordelijkheid 
waarborgen dat die financiële intermediairs 
voldoen aan de criteria van artikel 201, lid 
4, en artikel 202, leden 1 en 2, van het 
Financieel Reglement. Financiële 
intermediairs worden geselecteerd volgens 
openbare, transparante, evenredige en niet-
discriminerende procedures, waarbij 
belangenconflicten worden vermeden.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 39 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien managementautoriteiten
overeenkomstig artikel 38, lid 1, onder c), 
programmamiddelen van ESI-fondsen 
bijdragen aan een bestaand instrument 
waarvan de fondsbeheerder reeds is 
geselecteerd door de EIB, internationale 
financiële instellingen waarvan een lidstaat 
aandeelhouder is, of een bank of financiële 
instelling in handen van de overheid die is 
opgericht als juridische entiteit die op 
professionele basis financiële activiteiten 
uitvoert en aan de voorwaarden van artikel 
38, lid 4, onder b), iii), voldoet, vertrouwen 
zij de uitvoeringstaken middels een 
onderhands contract toe aan die 
fondsbeheerder.

8. Indien beheersautoriteiten
overeenkomstig artikel 38, lid 1, onder c), 
programmamiddelen van ESI-fondsen 
bijdragen aan een bestaand instrument 
waarvan de fondsbeheerder of financieel 
intermediair reeds is geselecteerd door de 
EIB, internationale financiële instellingen 
waarvan een lidstaat aandeelhouder is, of 
een bank of financiële instelling in handen 
van de overheid die is opgericht als 
juridische entiteit die op professionele 
basis financiële activiteiten uitvoert en aan 
de voorwaarden van artikel 38, lid 4, onder 
b), iii), voldoet, vertrouwen zij de 
uitvoeringstaken middels een onderhands 
contract toe aan die fondsbeheerder of 
financieel intermediair.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 39 bis – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Indien de financieringsinstrumenten 12. Indien de financieringsinstrumenten 
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als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder c), 
opgezet zijn als garantie-instrument 
kunnen de ESI-fondsen bijdragen aan 
junior- en/of mezzaninetranches van 
leningportefeuilles die ook worden gedekt 
door de garantie van de Unie voor het 
EFSI.

als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder c), 
opgezet zijn als garantie-instrument, 
kunnen de lidstaten beslissen dat de ESI-
fondsen in voorkomend geval kunnen 
bijdragen aan verschillende tranches van 
leningportefeuilles die ook worden gedekt 
door de garantie van de Unie voor het 
EFSI. Kapitaalmiddelen die aan 
financieringsinstrumenten worden 
terugbetaald uit investeringen of doordat 
middelen vrijkomen die voor 
garantiecontracten zijn vastgelegd, met 
inbegrip van terugbetaald kapitaal, 
voordelen en andere inkomsten en 
opbrengsten, zoals rente, 
garantievergoedingen, dividenden, 
kapitaalwinsten of andere door 
investeringen gegenereerde inkomsten, 
die toe te schrijven zijn aan de steun uit de 
ESI-fondsen, worden hergebruikt in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van het desbetreffende ESI-fonds om 
acties en eindbegunstigden te 
ondersteunen die stroken met het 
programma of de programma's in het 
kader waarvan die bijdragen werden 
verleend.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 39 bis – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Voor het EFRO, het ESF, het 
Cohesiefonds en het EFMZV mag binnen 
een programma een afzonderlijke prioriteit 
worden vastgesteld, en voor het ELFPO 
een afzonderlijke soort concrete actie, met 
een medefinancieringspercentage tot 100 
%, ter ondersteuning van concrete acties 
die worden uitgevoerd middels 
financieringsinstrumenten als bedoeld in 
artikel 38, lid 1, onder c).

13. Voor het EFRO, het ESF, het 
Cohesiefonds en het EFMZV mag binnen 
een programma een afzonderlijke prioriteit 
worden vastgesteld, en voor het ELFPO 
een afzonderlijke soort concrete actie, met 
een medefinancieringspercentage 
overeenkomstig de vaststelling van 
medefinancieringspercentages in 
artikel 120, lid 3, met een verhoging van 
ten hoogste 15 %, ter ondersteuning van 
concrete acties die worden uitgevoerd 
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middels financieringsinstrumenten als 
bedoeld in artikel 38, lid 1, onder c).

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 14 – letter a
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 40 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EIB of andere internationale financiële 
instellingen waarvan een lidstaat 
aandeelhouder is, bezorgen de aangewezen 
autoriteiten bij elke betalingsaanvraag een 
controleverslag. Zij dienen tevens jaarlijks 
bij de Commissie en de aangewezen 
autoriteiten een door de externe auditors 
van die instanties opgesteld controleverslag 
in.

De EIB of andere internationale financiële 
instellingen waarvan een lidstaat 
aandeelhouder is, verstrekken uiterlijk op 
30 juni van elk kalenderjaar aan de 
aangewezen autoriteiten een controle- en 
prestatieverslag voor elke 
betalingsaanvraag en een niveau van de 
terugbetaling aan de eindontvangers in 
het voorgaande kalenderjaar. Zij dienen 
tevens jaarlijks bij de Commissie en de 
aangewezen autoriteiten een door de 
externe auditors van die instanties 
opgesteld controleverslag in.

Motivering

De EIB en andere financiële instellingen moeten verantwoordelijkheid dragen voor het 
behalen van resultaten en de verslaglegging over de prestaties van de 
financieringsinstrumenten uit hoofde van de ESI-fondsen die zij beheren, zoals dat ook geëist 
wordt van andere beheerders van financieringsinstrumenten uit hoofde van de ESI-fondsen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 14 – letter a
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 40 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd een 
uitvoeringshandeling aan te nemen tot 
vaststelling van de modellen voor de 
controleverslagen en de jaarlijkse 
controleverslagen als bedoeld in de eerste

De Commissie wordt gemachtigd een 
uitvoeringshandeling vast te stellen met 
betrekking tot de modellen voor de 
controleverslagen en de jaarlijkse 
controleverslagen als bedoeld in de derde
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alinea van dit lid. alinea van dit lid.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 14 – letter a
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Rekenkamer verricht audits 
van de prestaties van de EIB of andere 
financiële instellingen waarin een lidstaat 
aandeelhouder is voor 
financieringsinstrumenten die door hen 
zijn uitgevoerd en waarmee 
begrotingsmiddelen van de Unie zijn 
gemoeid.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 15 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 41 – lid 1 – letter c

Bestaande tekst Amendement

15 bis. In artikel 41, lid 1, wordt punt c) 
vervangen door:

c) verdere aanvragen voor tussentijdse 
betaling die tijdens de 
subsidiabiliteitsperiode worden ingediend, 
worden uitsluitend gedaan:

c) de tweede aanvraag en verdere 
aanvragen voor tussentijdse betaling die 
tijdens de subsidiabiliteitsperiode worden 
ingediend, worden uitsluitend gedaan
wanneer ten minste 60 % van het in de
vorige aanvraag begrepen bedrag aan een 
subsidiabele uitgave in de zin van artikel 
42, lid 1, onder a), b) en d), is besteed."

i) wat de tweede aanvraag voor 
tussentijdse betaling betreft, wanneer ten 
minste 60 % van het in de eerste aanvraag 
begrepen bedrag aan een subsidiabele 
uitgave in de zin van artikel 42, lid 1, onder 
a), b) en d), is besteed;
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ii) wat de derde en daaropvolgende 
aanvragen voor tussentijdse betaling 
betreft, wanneer ten minste 85 % van het 
in de voorgaande aanvraag begrepen 
bedrag aan een subsidiabele uitgave in de 
zin van artikel 42, lid 1, onder a), b) en d), 
is besteed;

Motivering

Voorgesteld wordt om de grenswaarde voor de derde en volgende tranches van 85 % naar
60 % te verlagen, omdat dit een van de factoren is die het gebrek aan middelen tijdens de 
uitvoering van nationale financieringsinstrumenten beïnvloedt. Dit amendement zou de 
doeltreffendheid van de werking van het fonds van fondsen verbeteren, de druk op de 
nationale begrotingen verminderen (aangezien betalingen aan deze fondsen vooraf worden 
gedaan door de beheersautoriteit) en zorgen voor een vlotte uitvoering met minder gevaar 
voor onderbrekingen tijdens het proces.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 15 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 42 – lid 3 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

15 ter. Artikel 42, lid 3, eerste alinea, 
wordt vervangen door:

Bij voor de in artikel 37, lid 4 bedoelde 
ondernemingen bestemde instrumenten op 
basis van effecten waarvoor de in artikel 
38, lid 7, onder b), bedoelde 
financieringsovereenkomst is ondertekend 
vóór 31 december 2017 en die aan het 
einde van de subsidiabiliteitsperiode op 
zijn minst 55 % van de in de 
financieringsovereenkomst in kwestie 
vastgelegde programmamiddelen hebben 
geïnvesteerd, mag een beperkte 
hoeveelheid betalingen voor investeringen 
in eindontvangers, die moeten worden 
gedaan gedurende een periode van 
maximum vier jaar na het einde van de 
subsidiabiliteitsperiode, worden 
beschouwd als subsidiabele uitgave, 
wanneer de betalingen op een specifiek 
voor dit doel ingestelde geblokkeerde 

Bij voor de in artikel 37, lid 4 bedoelde 
ondernemingen bestemde instrumenten op 
basis van effecten waarvoor de in artikel 
38, lid 7, onder b), bedoelde 
financieringsovereenkomst is ondertekend 
vóór 31 december 2018 en die aan het 
einde van de subsidiabiliteitsperiode op 
zijn minst 55 % van de in de 
financieringsovereenkomst in kwestie 
vastgelegde programmamiddelen hebben 
geïnvesteerd, mag een beperkte 
hoeveelheid betalingen voor investeringen 
in eindontvangers, die moeten worden 
gedaan gedurende een periode van 
maximum vier jaar na het einde van de 
subsidiabiliteitsperiode, worden 
beschouwd als subsidiabele uitgave, 
wanneer de betalingen op een specifiek 
voor dit doel ingestelde geblokkeerde 
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rekening worden gezet, op voorwaarde dat 
de regels inzake staatssteun worden 
nageleefd en dat aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan.

rekening worden gezet, op voorwaarde dat 
de regels inzake staatssteun worden 
nageleefd en dat aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 42 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Wanneer de instantie die het fonds van 
fondsen uitvoert of de op grond van artikel 
38, lid 1, onder c), en artikel 38, lid 4, 
onder a) en b), met de uitvoering van de 
financieringsinstrumenten belaste 
instanties beheerskosten en -vergoedingen 
als bedoeld in lid 1, eerste alinea, onder d), 
en lid 2 van dit artikel, in rekening 
brengen, mogen die niet hoger liggen dan 
de maxima die zijn gedefinieerd in de in lid 
6 van dit artikel bedoelde gedelegeerde 
handeling. Aangezien de beheerskosten 
directe en indirecte kosten omvatten die 
tegen overlegging van betalingsbewijzen 
zijn terugbetaald, zijn zij in voorkomend 
geval gerelateerd aan een prijs die voor op 
een concurrentiemarkt verleende diensten 
is overeengekomen. De beheerskosten en -
vergoedingen worden volgens een 
prestatiegerelateerde methode berekend.;"

"Wanneer de instantie die het fonds van 
fondsen uitvoert of de op grond van artikel 
38, lid 1, onder c), en artikel 38, lid 4, 
onder a), b) en c), met de uitvoering van de 
financieringsinstrumenten belaste 
instanties beheerskosten en -vergoedingen 
als bedoeld in lid 1, eerste alinea, onder d), 
en lid 2 van dit artikel, in rekening 
brengen, mogen die niet hoger liggen dan 
de maxima die zijn gedefinieerd in de in lid 
6 van dit artikel bedoelde gedelegeerde 
handeling. Aangezien de beheerskosten 
directe en indirecte kosten omvatten die 
tegen overlegging van betalingsbewijzen 
zijn terugbetaald, zijn zij in voorkomend 
geval gerelateerd aan een prijs die voor op 
een concurrentiemarkt verleende diensten 
is overeengekomen. De beheerskosten en -
vergoedingen worden volgens een 
prestatiegerelateerde methode berekend.;"

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 43 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Steun uit de ESI-fondsen voor 
financieringsinstrumenten die in 
eindontvangers wordt geïnvesteerd en 

1. Steun uit de ESI-fondsen voor 
financieringsinstrumenten die in 
eindontvangers wordt geïnvesteerd en 
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voordelen en andere inkomsten of 
opbrengsten, zoals rente, 
garantievergoedingen, dividenden, 
kapitaalwinsten of andere door die 
investeringen gegenereerde inkomsten, en 
die toe te schrijven zijn aan de steun uit de 
ESI-fondsen, mogen worden gebruikt voor 
een gedifferentieerde behandeling van 
private investeerders, alsmede van de EIB 
bij het gebruik van de EU-garantie 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2015/1017. Die gedifferentieerde 
behandeling wordt gerechtvaardigd door de 
behoefte om corresponderende private 
middelen aan te trekken.

voordelen en andere inkomsten of 
opbrengsten, zoals rente, 
garantievergoedingen, dividenden, 
kapitaalwinsten of andere door die 
investeringen gegenereerde inkomsten, en 
die toe te schrijven zijn aan de steun uit de 
ESI-fondsen, mogen worden gebruikt voor 
een gedifferentieerde behandeling van 
investeerders die werken volgens het 
beginsel van de markteconomie, alsmede 
van de EIB bij het gebruik van de 
EU-garantie overeenkomstig Verordening 
(EU) 2015/1017. Die gedifferentieerde 
behandeling wordt gerechtvaardigd door de 
behoefte om corresponderende private 
middelen aan te trekken en 
overheidsmiddelen te mobiliseren.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 43 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De behoefte aan en het niveau van 
de gedifferentieerde behandeling als 
bedoeld in lid 1 worden bepaald bij de ex-
antebeoordeling.

Schrappen

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 43 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedifferentieerde behandeling 
gaat niet verder dan wat nodig is om 
stimulansen te creëren om 
corresponderende private middelen aan te 
trekken. Het gebruik van de EU-garantie 
overeenkomstig Verordening (EU) 

3. De gedifferentieerde behandeling 
gaat niet verder dan wat nodig is om 
stimulansen te creëren om 
corresponderende private middelen aan te 
trekken. Het gebruik van de EU-garantie 
overeenkomstig Verordening (EU) 
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2015/1017 mag niet tot overcompensatie 
van de private investeerders en de EIB 
leiden. De afstemming van belangen wordt 
gewaarborgd door een passende deling van 
de risico’s en winsten.

2015/1017 mag niet tot overcompensatie 
van de volgens het beginsel van de 
markteconomie werkende investeerders en 
de EIB leiden. De afstemming van 
belangen wordt gewaarborgd door een 
passende deling van de risico’s en winsten.

Motivering

Het is van cruciaal belang dat ook nationale en regionale stimuleringsbanken onder deze 
verordening vallen. In Duitsland, bijvoorbeeld, worden financieringsinstrumenten bijna 
uitsluitend via stimuleringsbanken verwerkt. Het voorstel van de Commissie vermeldt alleen 
"private investeerders" (waarmee wordt verwezen naar het nieuwe begrip van staatssteun), 
terwijl de vorige verordening ook uitdrukkelijk melding maakte van "publieke investeerders 
die volgens de regels van de markteconomie werken".

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 43 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gedifferentieerde behandeling 
van private investeerders doet geen afbreuk 
aan de EU-regels inzake staatssteun.

4. De gedifferentieerde behandeling 
van volgens het beginsel van de 
markteconomie werkende investeerders 
doet geen afbreuk aan de EU-regels inzake 
staatssteun.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 43 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 149 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om deze 
verordening aan te vullen voor wat betreft 
de definitie van gedifferentieerde 
behandeling van investeerders en 
gedetailleerde voorwaarden voor de 
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toepassing van de gedifferentieerde 
behandeling van investeerders.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 44 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in voorkomend geval, ter dekking 
van de verliezen in het nominale bedrag 
van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het 
financieringsinstrument ten gevolge van 
negatieve rente, indien dergelijke verliezen 
zich voordoen ondanks een actief beheer 
van de kasmiddelen door de instanties die 
de financieringsinstrumenten uitvoeren.

b) in voorkomend geval, ter dekking 
van de verliezen in het nominale bedrag 
van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het 
financieringsinstrument ten gevolge van 
negatieve rente, indien dergelijke verliezen 
zich voordoen ondanks een actief beheer 
van de kasmiddelen.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 57 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21. in artikel 57 wordt lid 3 geschrapt; Schrappen

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 22 – letter -a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 58 – lid 1 – letter f

Bestaande tekst Amendement

a bis) punt f) wordt vervangen door:

f) acties om informatie te verspreiden, 
netwerkvorming te ondersteunen, 
communicatieactiviteiten uit te voeren, te 

"f) acties om informatie te verspreiden, 
netwerkvorming te ondersteunen, 
communicatieactiviteiten uit te voeren
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zorgen voor bewustmaking alsook 
samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen, ook met derde landen, te 
bevorderen.;

betreffende de resultaten en successen die 
werden behaald met steun van de ESI-
fondsen, te zorgen voor bewustmaking 
alsook samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen, ook met derde landen, te 
bevorderen;"

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 23 – letter -a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 59 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:

"1 ter. 0,25 % van de voor technische 
bijstand beschikbare geldmiddelen wordt 
gebruikt om communicatieactiviteiten om 
de burgers bewust te maken van en te 
informeren over de resultaten en 
successen van projecten die door de ESI-
fondsen worden gesteund; die 
communicatieactiviteiten duren tot vier 
jaar na afsluiting van het project, 
wanneer de resultaten van een project 
duidelijk zichtbaar zijn."

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 23 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 61 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

23 bis. Artikel 61, lid 1, eerste alinea, 
wordt vervangen door:

Dit artikel is van toepassing op concrete 
acties die na voltooiing ervan netto-
inkomsten genereren. Voor de toepassing 
van dit artikel wordt onder "netto-
inkomsten" de instroom van kasmiddelen 
verstaan die de gebruikers genereren door 

"Dit artikel is van toepassing op concrete 
acties die na voltooiing ervan netto-
inkomsten genereren. Voor de toepassing 
van dit artikel wordt onder "netto-
inkomsten" de instroom van kasmiddelen 
verstaan die de gebruikers genereren door 
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rechtstreeks te betalen voor de door middel 
van de concrete actie verstrekte goederen 
of diensten, zoals rechtstreeks door de 
gebruikers betaalde vergoedingen voor het 
gebruik van infrastructuur, de verkoop of 
de verhuur van land of gebouwen, of 
betalingen voor diensten, minus alle 
operationele kosten en kosten voor de 
vervanging van uitrusting met een korte 
levensduur die in de overeenkomstige 
periode zijn gemaakt. Door de concrete 
actie gegenereerde besparingen op de 
operationele kosten worden als netto-
inkomsten behandeld, tenzij deze worden 
tenietgedaan door een evenredige verlaging 
van de exploitatiesubsidies.

rechtstreeks te betalen voor de door middel 
van de concrete actie verstrekte goederen 
of diensten, zoals rechtstreeks door de 
gebruikers betaalde vergoedingen voor het 
gebruik van infrastructuur, de verkoop of 
de verhuur van land of gebouwen, of 
betalingen voor diensten, minus alle 
operationele kosten en kosten voor de 
vervanging van uitrusting met een korte 
levensduur die in de overeenkomstige 
periode zijn gemaakt. Door de concrete 
actie gegenereerde besparingen op de 
operationele kosten, met uitzondering van 
besparingen die het gevolg zijn van de 
uitvoering van maatregelen op het gebied 
van energie-efficiëntie, worden als netto-
inkomsten behandeld, tenzij deze worden 
tenietgedaan door een evenredige verlaging 
van de exploitatiesubsidies."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=NL)

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 25 – letter b
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 65 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Voor een concrete actie mag steun 
uit een of meer ESI-fondsen of uit een of 
meer programma's en uit andere 
instrumenten van de Unie worden 
ontvangen op voorwaarde dat voor een 
uitgavenpost die in een betalingsaanvraag 
voor een van de ESI-fondsen wordt 
opgenomen, geen steun wordt ontvangen 
uit een ander Fonds of instrument van de 
Unie, noch uit hetzelfde Fonds in het kader 
van een ander programma. Het bedrag van 
de in de betalingsaanvraag voor een ESI-
fonds op te nemen uitgave mag voor elk 
ESI-fonds pro rata worden berekend 
overeenkomstig het document waarin de 

11. Voor een concrete actie mag steun 
uit een of meer ESI-fondsen of uit een of 
meer programma's en uit andere 
instrumenten van de Unie worden 
ontvangen op voorwaarde dat een 
uitgavenpost die in een betalingsaanvraag 
voor een van de ESI-fondsen wordt 
opgenomen, verband houdt met andere
steun dan de steun die wordt ontvangen uit 
een ander Fonds of instrument van de 
Unie, of uit hetzelfde Fonds in het kader 
van een ander programma. Het bedrag van 
de in de betalingsaanvraag voor een ESI-
fonds op te nemen uitgave mag voor elk 
ESI-fonds pro rata worden berekend 
overeenkomstig het document waarin de 
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steunvoorwaarden zijn vastgesteld. steunvoorwaarden zijn vastgesteld.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 26 – letter a – punt ii
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 67 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) financiering die niet aan de kosten 
van concrete acties is gekoppeld, maar 
wordt verleend op basis van de naleving 
van de voorwaarden in verband met de 
geboekte vooruitgang in de uitvoering of 
de verwezenlijking van de 
programmadoelstellingen. De 
gedetailleerde modaliteiten inzake de 
financieringsvoorwaarden en de toepassing 
daarvan worden vastgesteld in 
gedelegeerde handelingen die worden 
vastgesteld op grond van de machtiging 
waarin lid 5 voorziet.

e) financiering die niet aan de kosten 
van concrete acties is gekoppeld, maar 
wordt verleend op basis van de naleving 
van de voorwaarden in verband met de 
geboekte vooruitgang in de uitvoering of 
de verwezenlijking van de 
programmadoelstellingen. De 
gedetailleerde modaliteiten inzake de 
financieringsvoorwaarden en de toepassing 
daarvan worden vastgesteld in 
gedelegeerde handelingen die worden 
vastgesteld op grond van de machtiging 
waarin lid 5 bis voorziet.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 26 – letter b
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 67 – lid 2 bis – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op dit lid zijn de overgangsbepalingen 
van artikel 152, lid 4, van toepassing.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 26 – letter c – punt ii
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 67 – lid 5 – alinea 2 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de volgende alinea wordt 
toegevoegd:

ii) het volgende lid wordt toegevoegd:

"De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 149 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling van de standaardschalen 
van eenheidskosten of de forfaitaire 
financiering als bedoeld in lid 1, eerste 
alinea, onder b) en d), de gerelateerde 
methodes als bedoeld in dit lid, eerste 
alinea, onder a), en de vorm van de steun 
als bedoeld in lid 1, eerste alinea, onder 
e).";

"5 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 149 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot aanvulling 
van deze verordening voor wat betreft de 
vaststelling van de standaardschalen van 
eenheidskosten of de forfaitaire 
financiering als bedoeld in lid 1, eerste 
alinea, onder b) en d), de gerelateerde 
methodes als bedoeld in lid 5, onder a), en 
de vorm van de steun als bedoeld in lid 1, 
eerste alinea, onder e).";

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 29 – letter a
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 70 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1 bis. Concrete acties die betrekking 
hebben op het verlenen van diensten aan 
burgers of ondernemingen op het hele 
grondgebied van een lidstaat worden 
geacht plaats te vinden in alle 
programmagebieden binnen een lidstaat. In 
dat geval worden de uitgaven pro rata aan 
de betrokken programmagebieden 
toegewezen op basis van andere objectieve 
criteria dan de begrotingstoewijzing voor 
de programmagebieden.

"1 bis. Concrete acties die betrekking 
hebben op het verlenen van diensten aan 
burgers of ondernemingen op het hele
grondgebied van een lidstaat worden 
geacht plaats te vinden in alle 
programmagebieden binnen een lidstaat. In 
dat geval worden de uitgaven pro rata aan 
de betrokken programmagebieden 
toegewezen op basis van objectieve 
criteria.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 29 – letter c
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 70 – alinea 2 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2 bis. Voor de fondsen en het EFMZV 
waarbij de overeenkomstig lid 2 buiten het 
programmagebied uitgevoerde concrete 
acties zowel het programmagebied als 
gebieden daarbuiten ten goede komen, 
worden de uitgaven pro rata aan die 
gebieden toegewezen op basis van andere 
objectieve criteria dan de 
begrotingstoewijzing voor de 
programmagebieden."

"2 bis. Voor de fondsen en het EFMZV 
waarbij de overeenkomstig lid 2 buiten het 
programmagebied uitgevoerde concrete 
acties zowel het programmagebied als 
gebieden daarbuiten ten goede komen, 
worden de uitgaven pro rata aan die 
gebieden toegewezen op basis van 
objectieve criteria."

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 36
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 98 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 10 % 
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de
kosten volgens de desbetreffende regels in 
aanmerking komen voor steun uit een 
ander Fonds, op voorwaarde dat deze 
kosten noodzakelijk zijn om de concrete 
actie naar behoren uit te voeren en 
rechtstreeks in verband staan met die 
actie."

"Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 10 % 
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie."

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 37 – letter b
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 102 – lid 6 bis – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie niet binnen 6
maanden na de indiening van die 
informatie bij de onafhankelijke 
deskundigen in kennis wordt gesteld van 
de onafhankelijke kwaliteitsevaluatie of 
wanneer die evaluatie negatief is, worden 
de overeenkomstige uitgaven ingetrokken 
en wordt de uitgavendeclaratie 
dienovereenkomstig gerectificeerd.;

Binnen zes maanden na de indiening van 
die informatie bij de onafhankelijke 
deskundigen wordt een onafhankelijke 
kwaliteitsevaluatie afgegeven. Wanneer 
de Commissie niet binnen drie maanden 
na de afgifte van de onafhankelijke 
kwaliteitsevaluatie van die evaluatie in 
kennis is gesteld of wanneer die evaluatie 
negatief is, worden de overeenkomstige 
uitgaven ingetrokken en wordt de 
uitgavendeclaratie dienovereenkomstig 
gerectificeerd.;

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 105 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39. in artikel 105, lid 2, wordt de 
tweede zin geschrapt;

39. In artikel 105, lid 2, wordt de 
tweede zin vervangen door:

"De outputs en resultaten van een 
gezamenlijk actieplan kunnen alleen een 
aanleiding tot vergoeding vormen als zij 
na de datum van het besluit tot 
goedkeuring van het in artikel 107 
bedoelde gezamenlijk actieplan en vóór 
het einde van de in dat besluit vastgestelde 
uitvoeringsperiode zijn bereikt."

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 40 – letter c
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 106 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) een beschrijving van de projecten 3) een beschrijving van de projecten 
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of de soorten geplande projecten, samen 
met de mijlpalen, in voorkomend geval, en 
de aan de gemeenschappelijke indicatoren 
per prioritaire as gekoppelde streefdoelen 
inzake outputs en resultaten, in 
voorkomend geval.";

of de soorten geplande projecten, samen 
met de mijlpalen, in voorkomend geval, en 
de aan de gemeenschappelijke en 
specifieke indicatoren per prioritaire as 
gekoppelde streefdoelen inzake outputs en 
resultaten, in voorkomend geval.";

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 40 – letter d
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 106 – alinea 1 – punten 6 en 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de punten 6 en 7 worden 
geschrapt.

Schrappen

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 40 – letter -e bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 106 – alinea 1 – punt 8 – letter -c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:

"c bis) de regelingen voor de verspreiding 
van informatie en de communicatie met 
betrekking tot het gezamenlijke actieplan 
en tot de Fondsen."

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 115 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In bijlage XII zijn nadere 3. In bijlage XII zijn nadere 



AD\1123920NL.docx 51/58 PE597.458v02-00

NL

voorschriften vastgesteld betreffende de op 
het publiek gerichte voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen, alsook 
betreffende de op begunstigden en 
potentiële begunstigden gerichte 
voorlichtingsmaatregelen.";

voorschriften vastgesteld betreffende de op 
het publiek gerichte voorlichtings-, 
communicatie- en 
zichtbaarheidsmaatregelen, alsook 
betreffende de op begunstigden en 
potentiële begunstigden gerichte 
voorlichtingsmaatregelen.;

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 47 – letter a
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 119 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de Fondsen dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, mag 
niet meer bedragen dan 4 % van het totale 
bedrag van de Fondsen dat is toegewezen 
aan operationele programma's op het 
tijdstip van de vaststelling van de 
operationele programma's in een lidstaat 
van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid".

Het bedrag van de Fondsen dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, mag 
niet meer bedragen dan 4 % van het totale 
bedrag van de Fondsen dat is toegewezen 
aan operationele programma's op het 
tijdstip van de vaststelling van de 
operationele programma's in een lidstaat 
van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid". 0,25 % daarvan wordt 
gebruikt voor informatie- en 
communicatieactiviteiten op programma-
en projectniveau en, in voorkomend geval, 
zoals bepaald in artikel 59.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 59 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 148 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

59 bis. in artikel 148 wordt lid 1 
vervangen door:

“1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 
200 000 EUR voor het EFRO en het 
Cohesiefonds, 150 000 EUR voor het ESF 

"1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 
300 000 EUR voor het EFRO en het 
Cohesiefonds, 200 000 EUR voor het ESF 
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of 100 000 EUR voor het EFMZV 
bedragen, worden voorafgaand aan de 
indiening van de rekeningen voor het 
boekjaar waarin de concrete actie is 
voltooid, onderworpen aan niet meer dan 
één audit, verricht door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de indiening van de 
rekeningen voor het boekjaar waarin de 
concrete actie is voltooid, onderworpen aan 
niet meer dan één audit per boekjaar, 
verricht door hetzij de auditautoriteit hetzij 
de Commissie. Concrete acties worden in 
een bepaald jaar niet meer door de 
Commissie of de auditautoriteit aan een 
audit onderworpen wanneer dat jaar reeds 
een audit door de Europese Rekenkamer 
heeft plaatsgevonden, mits de 
auditautoriteit of de Commissie de 
resultaten van die audit van de Europese 
Rekenkamer voor die acties voor de 
vervulling van hun respectieve taken 
kunnen gebruiken."

of 150 000 EUR voor het EFMZV 
bedragen, worden voorafgaand aan de 
indiening van de rekeningen voor het 
boekjaar waarin de concrete actie is 
voltooid, onderworpen aan niet meer dan 
één audit, verricht door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de indiening van de 
rekeningen voor het boekjaar waarin de 
concrete actie is voltooid, onderworpen aan 
niet meer dan één audit per boekjaar, 
verricht door hetzij de auditautoriteit hetzij 
de Commissie. Concrete acties worden in 
een bepaald jaar niet meer door de 
Commissie of de auditautoriteit aan een 
audit onderworpen wanneer dat jaar reeds 
een audit door de Europese Rekenkamer 
heeft plaatsgevonden, mits de 
auditautoriteit of de Commissie de 
resultaten van die audit van de Europese 
Rekenkamer voor die acties voor de 
vervulling van hun respectieve taken 
kunnen gebruiken."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=NL)

Motivering

Het gaat hier om het verhogen van de drempels waaronder een actie voorafgaand aan de 
indiening van de rekeningen voor het boekjaar aan niet meer dan één audit wordt 
onderworpen.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 59 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 149 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(59 ter) Artikel 149, lid 2, wordt 
vervangen door:

“2. De in artikel 5, lid 3, artikel 12, 
tweede alinea, artikel 22, lid 7, vierde 
alinea, artikel 37, lid 13, artikel 38, lid 4, 

"2. De in artikel 5, lid 3, artikel 12, 
tweede alinea, artikel 22, lid 7, vierde 
alinea, artikel 37, lid 13, artikel 38, lid 4, 
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derde alinea, artikel 40, lid 4, artikel 41, lid 
3, artikel 42, lid 1, tweede alinea, artikel 
42, lid 6, artikel 61, lid 3, tweede, derde, 
vierde en zevende alinea, artikel 63, lid 4, 
artikel 64, lid 4, artikel 68, lid 1, tweede 
alinea, artikel 101, vierde lid, artikel 122, 
lid 2, vijfde alinea, artikel 125, lid 8, eerste 
alinea, artikel 125, lid 9, artikel 127, leden 
7 en 8, en artikel 144, lid 6 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend met ingang van 21 december 
2013 tot en met 31 december 2020."

derde alinea, artikel 40, lid 4, artikel 41, lid 
3, artikel 42, lid 1, tweede alinea, artikel 
42, lid 6, artikel 43 bis, lid 4 bis, artikel 61, 
lid 3, tweede, derde, vierde en zevende 
alinea, artikel 63, lid 4, artikel 64, lid 4, 
artikel 67, lid 5 bis, artikel 68, lid 1, 
tweede alinea, artikel 101, vierde lid, 
artikel 122, lid 2, vijfde alinea, artikel 125, 
lid 8, eerste alinea, artikel 125, lid 9, artikel 
127, leden 7 en 8, en artikel 144, lid 6 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend met ingang van 21 
december 2013 tot en met 31 december 
2020."

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 152 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Wanneer een oproep tot het indienen 
van voorstellen wordt gelanceerd vóór de 
inwerkingtreding van Verordening 
XXX/YYYY tot wijziging van de 
onderhavige verordening, kan de 
managementautoriteit (of het 
toezichtcomité voor programma's in het 
kader van de doelstelling Europese 
territoriale samenwerking) besluiten de in 
artikel 67, lid 2 bis, opgenomen 
verplichting niet toe te passen tijdens een 
periode van maximum zes maanden vanaf 
de datum van inwerkingtreding van 
Verordening XXX/YYY. Wanneer het 
document waarin de voorwaarden voor de 
toekenning van steun aan de begunstigde 
wordt meegedeeld binnen een periode van 
zes maanden vanaf de datum van 
inwerkingtreding van Verordening 
XXX/YYY, kan de managementautoriteit 
besluiten die gewijzigde bepalingen niet 
toe te passen."

"De beheersautoriteit (of het 
toezichtcomité voor programma's in het 
kader van de doelstelling Europese 
territoriale samenwerking) kan besluiten 
de in artikel 67, lid 2 bis, opgenomen
verplichting niet toe te passen tijdens een 
periode van maximum twaalf maanden 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
Verordening XXX/YYY.
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In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kan de beheersautoriteit of het 
toezichtcomité voor programma's in het 
kader van de doelstelling Europese 
territoriale samenwerking besluiten de 
overgangsperiode van twaalf maanden te 
verlengen tot het einde van het 
programma. Die beheersautoriteit of dat 
toezichtcomité stelt de Commissie in 
kennis van dat besluit voordat de 
overgangsperiode verstreken is.

De eerste en tweede alinea zijn niet van 
toepassing op subsidies en 
terugvorderbare bijstand waarvoor de 
overheidssteun niet meer dan 50 000 EUR 
bedraagt."

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 61 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Bijlage XII – sub 2.1 – punt 1

Bestaande tekst Amendement

61 bis. In onderafdeling 2.1 wordt punt 1 
vervangen door:

1. De lidstaat en de 
managementautoriteit zien erop toe dat de 
voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen in 
overeenstemming met de 
communicatiestrategie worden uitgevoerd 
en streven ernaar dat deze maatregelen een 
zo ruim mogelijke aandacht in de media 
krijgen, waarbij op het aangewezen niveau 
verschillende vormen en methoden van 
communicatie worden gebruikt.

"1. De lidstaat en de beheersautoriteit
zien erop toe dat de voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen in 
overeenstemming met de 
communicatiestrategie worden uitgevoerd 
om de zichtbaarheid en de interactie met 
de burgers te verbeteren en streven ernaar 
dat deze maatregelen een zo ruim 
mogelijke aandacht in de media krijgen, 
waarbij op het aangewezen niveau en 
aangepast aan de technologische 
innovatie verschillende vormen en 
methoden van communicatie worden 
gebruikt."
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Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 61 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Bijlage XII – sub 2.2 – punt 4

Bestaande tekst Amendement

61 ter. In onderafdeling 2.2 wordt punt 4 
vervangen door:

4. Gedurende de uitvoering van een 
door het EFRO of Cohesiefonds gesteunde 
concrete actie plaatst de begunstigde op 
een voor het publiek goed zichtbare plek 
een tijdelijk bord van aanzienlijk formaat 
voor elke concrete actie die in de 
financiering van infrastructuur of 
bouwwerkzaamheden bestaat en waarvoor 
de totale overheidssteun meer dan 
500 000 EUR bedraagt.

"4. Gedurende de uitvoering van een 
door het EFRO of Cohesiefonds gesteunde 
concrete actie plaatst de begunstigde op 
een voor het publiek goed zichtbare plek 
een tijdelijk bord van aanzienlijk formaat 
voor elke concrete actie die in de 
financiering van infrastructuur of 
bouwwerkzaamheden bestaat."

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 61 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Bijlage XII – sub 2.2 – punt 5 – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

61 quater. In onderafdeling 2.2, 
punt 5, wordt de inleidende zin vervangen 
door:

5. Uiterlijk drie maanden na de 
voltooiing van een concrete actie plaatst de 
begunstigde een permanente plaat of 
permanent bord van aanzienlijk formaat op 
een voor het publiek goed zichtbare plek, 
wanneer het volgende van toepassing is:

“5. Uiterlijk drie maanden na de 
voltooiing van een concrete actie plaatst de 
begunstigde een permanente plaat of 
permanent bord van aanzienlijk formaat op 
een voor het publiek goed zichtbare plek, 
voor elke concrete actie waarvoor het 
volgende criterium van toepassing is:"

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 265 – alinea 1 – punt 61 quinquies (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 1303/2013
Bijlage XII – sub 2.2 – punt 5 – letter a

Bestaande tekst Amendement

61 quinquies. In onderafdeling 2.2, 
punt 5, wordt letter a) geschrapt:

a) de totale overheidssteun voor de 
concrete actie bedraagt meer dan 
500 000 EUR;
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