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Amendement 1
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De ongekende wereldwijde financiële 
crisis en economische neergang hebben de 
economische groei en de financiële 
stabiliteit ernstig geschaad, en de 
financiële en economische omstandigheden 
in verscheidene lidstaten aanzienlijk 
verslechterd. Met name bepaalde lidstaten 
kampen met ernstige moeilijkheden of 
worden daardoor bedreigd, in het bijzonder 
wat hun economische groei en financiële 
stabiliteit betreft, en kennen een oplopend 
tekort en een verslechterende 
schuldenpositie, mede als gevolg van het 
internationale economische en financiële 
klimaat.

(1) De ongekende wereldwijde financiële 
crisis en economische neergang hebben de 
economische groei en de financiële 
stabiliteit ernstig geschaad. De crisis heeft 
niet alleen de financiële en economische 
omstandigheden in verscheidene lidstaten 
aanzienlijk verslechterd, maar heeft ook 
geleid tot een aanzienlijke stijging van de 
werkloosheid, met name onder jongeren, 
tot verslechtering van de economische 
situatie van vrouwen, tot druk op de 
duurzaamheid van de sociale-
beschermingsstelsels en tot ernstige 
verslechtering van de sociale 
omstandigheden. Bovendien kampen met 
name bepaalde lidstaten met ernstige 
moeilijkheden of worden daardoor 
bedreigd, in het bijzonder wat hun 
economische groei en financiële stabiliteit 
betreft, en kennen een oplopend tekort en 
een verslechterende schuldenpositie, mede 
als gevolg van het internationale 
economische en financiële klimaat.

Or. en

Amendement 2
Mojca Kleva

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

(2) Hoewel reeds belangrijke maatregelen 
zijn genomen om de negatieve effecten van 
de crisis op te vangen, waaronder 
wijzigingen van het wetgevend kader, doen 
de gevolgen van de financiële crisis voor 
de reële economie, de arbeidsmarkt en de 
burgers zich op grote schaal voelen. De 
druk op de nationale financiële middelen 
neemt toe en er moeten verdere stappen 
worden genomen om die druk te verlichten 
door maximaal en optimaal gebruik van de 
financiering in het kader van de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds.

(2) Hoewel reeds belangrijke maatregelen 
zijn genomen om de negatieve effecten van 
de crisis op te vangen, waaronder 
wijzigingen van het wetgevend kader, doen 
de gevolgen van de financiële crisis voor 
de reële economie, de arbeidsmarkt en de 
burgers zich op grote schaal voelen. De 
druk op de nationale financiële middelen 
neemt toe en er moeten met spoed verdere 
stappen worden genomen om die druk te 
verlichten door maximaal en optimaal 
gebruik van de financiering in het kader 
van de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het akkoord tussen de 
kredietverstrekkers en de 
leningsovereenkomst die voor Griekenland 
op 8 mei 2011 werden gesloten, zijn op 
11 mei 2010 van kracht geworden. In 
laatstbedoelde overeenkomst wordt 
bepaald dat het akkoord tussen de 
kredietverstrekkers onverminderd van 
kracht blijft gedurende een 
programmaperiode van drie jaar, zolang er 
bedragen uitstaan in het kader van de 
leningsovereenkomst.

(6) Het akkoord tussen de 
kredietverstrekkers en de 
leningsovereenkomst die voor Griekenland 
op 8 mei 2010 werden gesloten, zijn op 
11 mei 2010 van kracht geworden. In 
laatstbedoelde overeenkomst wordt 
bepaald dat het akkoord tussen de 
kredietverstrekkers onverminderd van 
kracht blijft gedurende een 
programmaperiode van drie jaar, zolang er 
bedragen uitstaan in het kader van de 
leningsovereenkomst.

Or. en
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Amendement 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij Beschikking 2009/102/EG van de 
Raad van 4 november 2008, Beschikking 
2009/290/EG van de Raad van 20 januari 
2009 en Beschikking 2009/459/EG van de 
Raad van 26 juni 2009 is dergelijke 
financiële bijstand verleend aan Hongarije, 
Letland en Roemenië.

(8) Bij Beschikking 2009/102/EG van de 
Raad van 4 november 2008, Beschikking 
2009/290/EG van de Raad van 20 januari 
2009 en Beschikking 2009/459/EG van de 
Raad van 6 mei 2009 is dergelijke 
financiële bijstand verleend aan Hongarije, 
Letland en Roemenië.

Or. en

Amendement 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om het beheer van de financiering van 
de Unie te vergemakkelijken, om bij te 
dragen tot snellere investeringen in de 
lidstaten en in de regio’s en om de 
beschikbaarheid van financiële middelen 
voor de economie te verbeteren, moet 
worden toegestaan dat de tussentijdse 
betalingen uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds worden verhoogd met een 
bedrag gelijk aan tien procentpunten meer 
dan het werkelijke 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as voor lidstaten die ernstige 
moeilijkheden ondervinden wat hun 
financiële stabiliteit betreft en die hebben 
verzocht om voor deze maatregel in 
aanmerking te komen.

(13) Om het beheer van de financiering van 
de Unie te vergemakkelijken, om bij te 
dragen tot snellere investeringen in de 
lidstaten en in de regio’s en om de 
beschikbaarheid van financiële middelen 
voor de tenuitvoerlegging van het 
cohesiebeleid te verbeteren, moet in 
gevallen waarin dat gerechtvaardigd is 
worden toegestaan dat de tussentijdse 
betalingen uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds tijdelijk en zonder gevolgen 
voor de programmeringsperiode 2014-
2020 worden verhoogd met een bedrag 
gelijk aan tien procentpunten meer dan het 
werkelijke medefinancieringspercentage 
voor elke prioritaire as voor lidstaten die 
ernstige moeilijkheden ondervinden wat 
hun financiële stabiliteit betreft en die 
hebben verzocht om voor deze maatregel 
in aanmerking te komen. De vereiste 
nationale tegenprestatie zal dan 
dienovereenkomstig worden verlaagd, 
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zonder dat operationele programma's 
hoeven te worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 6
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om het beheer van de financiering van 
de Unie te vergemakkelijken, om bij te 
dragen tot snellere investeringen in de 
lidstaten en in de regio’s en om de 
beschikbaarheid van financiële middelen 
voor de economie te verbeteren, moet 
worden toegestaan dat de tussentijdse 
betalingen uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds worden verhoogd met een 
bedrag gelijk aan tien procentpunten meer 
dan het werkelijke 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as voor lidstaten die ernstige 
moeilijkheden ondervinden wat hun 
financiële stabiliteit betreft en die hebben 
verzocht om voor deze maatregel in 
aanmerking te komen.

(13) Om het beheer van de financiering van 
de Unie te vergemakkelijken, om bij te 
dragen tot snellere investeringen in de 
lidstaten en in de regio’s en om de 
beschikbaarheid van financiële middelen 
voor de economie te verbeteren, moet 
worden toegestaan dat de tussentijdse 
betalingen uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds worden verhoogd met een 
bedrag gelijk aan tien procentpunten meer 
dan het werkelijke 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as voor lidstaten die ernstige 
moeilijkheden ondervinden wat hun 
financiële stabiliteit betreft en die hebben 
verzocht om voor deze maatregel in 
aanmerking te komen. De tijdelijke 
verhoging van de 
medefinancieringspercentages moet 
vergezeld gaan van een versnelde 
prioritering van projecten waarbij de 
nadruk ligt op groei, banenscheppend 
potentieel in een duurzame economie, 
hoogwaardige banen en investeringen in 
onderwijs, opleiding en 
beroepsvaardigheden.

Or. en

Amendement 7
Mojca Kleva
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De Commissie moet worden 
verzocht al het mogelijke te doen om haar 
steun uit te breiden tot alle betrokken 
lidstaten om hen te helpen de fondsen 
beter te absorberen, hun administratieve 
capaciteit te vergroten en de 
implementatie ter plaatse te versnellen.

Or. en

Amendement 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De regels inzake de berekening van de 
tussentijdse betalingen en de saldobetaling
voor de operationele programma’s 
gedurende de periode waarin de lidstaten 
financiële bijstand krijgen voor het 
aanpakken van de ernstige moeilijkheden 
ten aanzien van hun financiële stabiliteit, 
moeten dienovereenkomstig worden 
herzien.

(14) De regels inzake de berekening van de 
tussentijdse betalingen voor de 
operationele programma’s gedurende de 
periode waarin de lidstaten financiële 
bijstand krijgen voor het aanpakken van de 
ernstige moeilijkheden ten aanzien van hun 
financiële stabiliteit, moeten 
dienovereenkomstig worden herzien.

Or. en

Amendement 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

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

(14 bis) Er moet worden gezorgd voor een 
passende rapportage over het gebruik van 
de verhoogde tussentijdse betalingen die 
aan de lidstaten die daarvoor krachtens 
deze verordening in aanmerking komen, 
ter beschikking worden gesteld. 

Or. en

Amendement 10
Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De tenuitvoerlegging van de 
operationele programma's en projecten op 
het gebied van infrastructuur en 
productieve investeringen in Griekenland 
stuit op ernstige problemen, onder meer 
omdat de Griekse banken onvoldoende 
liquiditeit bezitten om bestaande of 
nieuwe contractuele verplichtingen na te 
komen. Dat brengt de verstrekking van de 
noodzakelijke medefinanciering voor 
projecten en programma's in het gedrang. 
Bovendien kampt de steun van de 
Europese Investeringsbank bij het helpen 
verstrekken van de 
counterpartfinanciering en voor 
investeringen ter plaatse in het kader van 
EU-programma's met moeilijkheden als 
gevolg van het toenemende risico 
waaraan de EIB blootstaat ten opzichte 
van Griekse tegenpartijen.

Or. de
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Amendement 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De voorgenomen verhoging van 
de tussentijdse betalingen moet ook 
worden bezien in de context van de 
begrotingsbeperkingen waarmee alle 
lidstaten te maken hebben en die naar 
behoren tot uiting moeten komen in de 
EU-begroting. Daarom wordt de 
toepassing van het mechanisme beperkt 
tot eind 2013.

Or. en

Amendement 12
Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Om de hierboven genoemde 
risico's af te zwakken en de implementatie 
van de operationele programma's en 
projecten te versnellen, alsook om het 
economisch herstel aan te zwengelen, is 
het passend dat de beheersautoriteiten van 
de lidstaten die ernstige moeilijkheden 
hebben ondervonden voor wat betreft hun
financiële stabiliteit en die financiële 
bijstand hebben ontvangen uit hoofde een 
van de hierboven genoemde 
mechanismen, met financiële middelen uit 
operationele programma's kunnen 
bijdragen aan het instellen van een 
garantiefonds, loonfonds en 
risicokapitaalfonds op Unieniveau, ter 
ondersteuning van projecten en acties die 
in het kader van een operationeel 
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programma zijn voorzien.  Tot de 
activiteiten van dergelijke fondsen 
kunnen met name maatregelen behoren 
ter waarborging van EIB-activiteiten, ter 
bevordering van de toegang van 
bedrijven, vooral kleine en middelgrote 
bedrijven, tot kapitaal, en projecten die 
via publiek-private partnerschappen 
worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 13
Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quater) In deze zin moeten voor 
lidstaten die onder een 
aanpassingsprogramma vallen financiële 
middelen worden uitgetrokken in de vorm 
van een vooruitbetaling uit de 
Structuurfondsen of het Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 14
Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1
In artikel 14, lid 1, wordt de eerste alinea 
vervangen door:
"1. De aan de fondsen toegewezen 



PE474.003v01-00 10/16 AM\880743NL.doc

NL

begroting van de Unie wordt onder 
gedeeld beheer door de lidstaten en de 
Commissie uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 53, lid 1, onder b), van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen, met 
uitzondering van de begroting voor de in 
artikel 45 van deze verordening bedoelde 
technische bijstand en de in artikel 36, lid 
2 bis bedoelde activiteiten."

Or. en

Amendement 15
Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 36 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel - 1 bis
Aan artikel 36 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"2 bis. Voor lidstaten die aan een van de 
voorwaarden van artikel 77, lid 2 voldoen, 
kunnen de beheersautoriteiten met 
financiële middelen uit operationele 
programma's bijdragen tot het instellen 
van een garantiefonds, loonfonds en 
risicokapitaalfonds op Unieniveau, ter 
ondersteuning van projecten en acties die 
in het kader van een operationeel 
programma zijn voorzien en die worden 
uitgevoerd onder indirect gecentraliseerd 
beheer overeenkomstig artikel 56, lid 1 
van het Financieel Reglement.
Het fonds kan garanties verstrekken voor 
EIB-activiteiten met betrekking tot zowel 
productieve investeringen en 
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investeringen in infrastructuur als 
ondersteuningsprojecten die via publiek-
private partnerschappen worden 
uitgevoerd.
Het fonds kan ook de toegang van 
bedrijven, met name kleine en 
middelgrote bedrijven, tot kapitaal 
ondersteunen, alsook toegang tot kapitaal 
via garanties aan banken en 
ondersteuning van bedrijfskapitaal.
De Commissie kan een subsidie verlenen 
of een dienstencontract of andere 
samenwerkingvormen aangaan met de 
EIB of een publiek- op privaatrechtelijke 
instantie selecteren overeenkomstig de 
geldende Unievoorschriften."

Or. en

Amendement 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 53, lid 2, en 
artikel 53, lid 4, tweede volzin, alsmede de 
in bijlage III vastgestelde maxima, kunnen 
op verzoek van een lidstaat de tussentijdse 
betalingen en de saldobetalingen worden 
verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan 
tien procentpunten meer dan het voor elke 
prioritaire as geldende 
medefinancieringspercentage, maar niet 
meer dan honderd percent mag bedragen, 
en dat wordt toegepast op het bedrag van 
de subsidiabele uitgaven die voor het eerst 
worden gedeclareerd in elke 
gecertificeerde uitgavenstaat die een 
lidstaat indient gedurende de periode 
waarin hij aan een van de volgende 

2. In afwijking van artikel 53, lid 2, en 
artikel 53, lid 4, tweede volzin, alsmede de 
in bijlage III vastgestelde maxima, worden
de tussentijdse betalingen verhoogd met 
een bedrag dat gelijk is aan tien 
procentpunten meer dan het voor elke 
prioritaire as geldende 
medefinancieringspercentage, maar niet 
meer dan honderd percent mag bedragen, 
en dat wordt toegepast op het bedrag van 
de subsidiabele uitgaven die voor het eerst 
worden gedeclareerd in elke 
gecertificeerde uitgavenstaat die een 
lidstaat indient gedurende de periode 
waarin hij aan een van de volgende 
voorwaarden voldoet:
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voorwaarden voldoet:

Or. en

Amendement 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 2 bedoelde afwijking wordt 
toegekend op schriftelijk verzoek van een 
lidstaat die aan een van de onder a), b) of 
c) genoemde voorwaarden voldoet. Het 
verzoek wordt ingediend binnen twee 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening of binnen twee maanden na 
de datum waarop een lidstaat aan een van 
de onder a), b) en c) genoemde 
voorwaarden voldoet.

Or. en

Amendement 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In het verzoek dat de lidstaat bij de 
Commissie indient, motiveert hij de 
noodzaak van de in lid 2 bedoelde 
afwijking aan de hand van de informatie 
die nodig is om vast te stellen:
a) dat de nationale tegenpartij niet 
beschikt over de middelen, door middel 
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van gegevens over zijn macro-
economische en budgettaire situatie en 
dat verhoging van de in lid 2 bedoelde 
betalingen noodzakelijk is om de 
voortzetting van de uitvoering van 
operationele programma's te kunnen 
waarborgen;
b) dat de problemen zelfs voortduren als 
de maximale 
medefinancieringspercentages van bijlage 
III worden gebruikt.
De Commissie evalueert de verstrekte 
informatie en beoordeelt aan de hand 
daarvan of het verzoek gerechtvaardigd 
is; zij beschikt over 30 dagen te rekenen 
vanaf de indiening van het verzoek om de 
betrouwbaarheid van de verstrekte 
informatie aan te vechten.  Indien de 
Commissie geen bezwaar maakt, wordt 
het verzoek van de lidstaat om toepassing 
van de in lid 2 bedoelde afwijking als 
gerechtvaardigd beschouwd.

Or. en

Amendement 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. In het verzoek wordt ook het 
voorgenomen gebruik van de verhoogde 
tussentijdse betalingen gedetailleerd 
beschreven en wordt informatie verstrekt 
over aanvullende maatregelen die zullen 
worden genomen om het fonds te 
concentreren op concurrentievermogen, 
groei en werkgelegenheid, zo nodig met 
inbegrip van een wijziging van de 
operationele programma's.



PE474.003v01-00 14/16 AM\880743NL.doc

NL

Or. en

Amendement 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De in lid 2 bedoelde 
afwijking is niet meer van kracht voor 
uitgavenstaten die na 31 december 2013 
worden ingediend.

Or. en

Amendement 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De aanvullende tussentijdse 
betalingen die voortvloeien uit de 
toepassing van artikel 77, lid 2, worden zo 
spoedig mogelijk ter beschikking van de 
beheersautoriteit gesteld en worden alleen 
gebruikt voor het verrichten van 
betalingen ter uitvoering van het 
operationele programma.

Or. en

Amendement 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Bij de strategische rapportage 
overeenkomstig artikel 29, lid 1, 
verstrekken de lidstaten de Commissie 
passende informatie over het gebruik van 
de aanvullende tussentijdse betalingen die 
voortvloeien uit de toepassing van lid 2. 
De informatie zal in het bijzonder 
betrekking hebben op de wijze waarop het 
verhoogde steunbedrag heeft bijgedragen 
tot de bevordering van het 
concurrentievermogen, de groei en de 
werkgelegenheid in de betrokken lidstaat. 
Bij de opstelling van het strategisch 
verslag als bedoeld in artikel 30, lid 1, 
houdt de Commissie rekening met deze 
informatie.

Or. en

Amendement 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De leden 2 en 3 gelden niet voor 
operationele programma's in het kader van 
de doelstelling 'Europese territoriale 
samenwerking'.

5. De leden 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 
quinquies, 3, 3 bis en 3 ter  gelden niet 
voor operationele programma's in het kader 
van de doelstelling 'Europese territoriale 
samenwerking'.

Or. en
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