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Amendement 14
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De ongekende wereldwijde financiële 
crisis en de daarmee samenhangende 
economische neergang hebben de 
economische groei en de financiële 
stabiliteit ernstig geschaad en een sterke 
verslechtering van de financiële en
economische omstandigheden in 
verschillende lidstaten tot gevolg gehad.

(1) De ongekende wereldwijde financiële 
crisis en de daarmee samenhangende 
economische neergang hebben de 
economische groei en de financiële 
stabiliteit ernstig geschaad en een sterke 
verslechtering van de financiële,
economische en sociale omstandigheden in 
verschillende lidstaten tot gevolg gehad. 

Or. en

Amendement 15
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op basis van artikel 122, lid 2, van het 
Verdrag, dat de Unie de mogelijkheid 
biedt de financiële bijstand te verlenen in 
geval van moeilijkheden of ernstige 
dreiging van grote moeilijkheden in een 
lidstaat, die worden veroorzaakt door 
buitengewone gebeurtenissen die deze 
lidstaat niet kan beheersen, is bij 
Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad van 11 mei 2010 houdende instelling 
van een Europees financieel 
stabilisatiemechanisme een dergelijk 
mechanisme ingesteld dat tot doel heeft de 
financiële stabiliteit van de Unie te
vrijwaren.

(3) Op basis van artikel 122, lid 2, van het 
Verdrag en van Verordening (EU) nr. 
407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 
houdende instelling van een Europees 
financieel stabilisatiemechanisme heeft de 
Unie de mogelijkheid financiële bijstand 
te verlenen aan lidstaten die ernstige 
moeilijkheden ondervinden als gevolg van 
de mondiale economische crisis, teneinde 
de financiële stabiliteit van de Unie te 
waarborgen. 
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Or. bg

Amendement 16
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Bij Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU van 
de Raad en Uitvoeringsbesluit 
2011/344/EU van de Raad is 
respectievelijk aan Ierland en aan Portugal 
dergelijke financiële bijstand verleend.

(4) Bij Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU van 
de Raad van 7 december 2010 en 
Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU van de 
Raad van 30 mei 2011 is aan Ierland 
respectievelijk Portugal dergelijke 
financiële bijstand verleend.

Or. en

Amendement 17
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij Beschikking 2009/102/EG van de 
Raad, Beschikking 2009/290/EG van de 
Raad en Beschikking 2009/459/EG van de 
Raad is dergelijke financiële bijstand aan 
respectievelijk Hongarije, Letland en 
Roemenië verleend. 

(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 aan respectievelijk 
Hongarije, Letland en Roemenië verleend. 

Or. en

Amendement 18
Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op 11 juli 2011 hebben de ministers 
van Financiën van de 17 lidstaten van de 
eurozone het Verdrag tot instelling van het 
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) 
ondertekend. Tegen 2013 zouden de taken 
van de Europese Faciliteit voor financiële 
stabiliteit en het Europees financieel 
stabilisatiemechanisme moeten worden 
overgeheveld naar het ESM. Derhalve
dient in deze verordening reeds met dit 
toekomstige mechanisme rekening te 
worden gehouden.

(9) Op 2 februari 2012 hebben de 17 
lidstaten van de eurozone het Verdrag tot 
instelling van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) 
ondertekend. Tegen juli 2012 zou het ESM 
in werking moeten treden en zouden de 
taken van de Europese Faciliteit voor 
financiële stabiliteit en het Europees 
financieel stabilisatiemechanisme moeten 
worden overgeheveld naar het ESM. 
Daarom dient in deze verordening met het 
ESM rekening te worden gehouden.

Or. en

Amendement 19
Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In de verklaring van de leden van 
de Europese Raad van 30 januari 2012 
noemden de staatshoofden en 
regeringsleiders extra steun van de 
Europese Investeringsbank voor 
infrastructuur een urgente 
implementatiemaatregel en verzochten zij 
de Raad, de Commissie en de Europese 
Investeringsbank na te gaan hoe de EIB 
meer armslag zou kunnen krijgen om de 
groei te ondersteunen en passende 
aanbevelingen te doen, ook over 
mogelijkheden om de 
financieringscapaciteit van de EIB-groep 
met de EU-begroting te ondersteunen.  
Deze verordening beoogt in te gaan op dat 
verzoek in de context van het huidige 
crisisbeheer.
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Or. en

Amendement 20
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om deze problemen te verlichten en 
de uitvoering van de operationele 
programma's en projecten te versnellen, 
alsmede het economisch herstel te 
versterken, moeten de beheersautoriteiten 
van de lidstaten die ernstige moeilijkheden 
hebben ondervonden ten aanzien van hun 
financiële stabiliteit en die financiële steun 
hebben ontvangen uit hoofde van een van 
de hierboven genoemde financiële 
steunmechanismen, de mogelijkheid 
hebben financiële middelen van 
operationele programma's te gebruiken 
voor de ontwikkeling van 
risicodelingsinstrumenten die leningen of 
garanties of andere financiële faciliteiten 
verstrekken ter ondersteuning van 
projecten en concrete acties die onder een 
operationeel programma vallen.

(13) Om deze problemen te verlichten en 
de uitvoering van de operationele 
programma's en projecten te versnellen, 
alsmede het economisch herstel te 
versterken, moeten de beheersautoriteiten 
van de lidstaten die ernstige moeilijkheden 
hebben ondervonden ten aanzien van hun 
financiële stabiliteit en die financiële steun 
hebben ontvangen uit hoofde van een van 
de hierboven genoemde financiële 
steunmechanismen, de mogelijkheid 
hebben financiële middelen van 
operationele programma's te gebruiken 
voor de ontwikkeling van 
risicodelingsinstrumenten die leningen of 
garanties of andere financiële faciliteiten 
verstrekken ter ondersteuning van 
projecten en concrete acties die onder een 
operationeel programma vallen. Daarnaast 
kan steun worden verleend voor 
investeringen in infrastructuur en 
productie die bijdragen aan het 
economisch herstel en het scheppen van 
nieuwe banen in de betrokken lidstaten, 
en die aansluiten bij de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie.

Or. en

Amendement 21
Crescenzio Rivellini

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om deze problemen te verlichten en 
de uitvoering van de operationele 
programma's en projecten te versnellen, 
alsmede het economisch herstel te 
versterken, moeten de beheersautoriteiten 
van de lidstaten die ernstige moeilijkheden 
hebben ondervonden ten aanzien van hun 
financiële stabiliteit en die financiële 
steun hebben ontvangen uit hoofde van 
een van de hierboven genoemde 
financiële steunmechanismen, de 
mogelijkheid hebben financiële middelen 
van operationele programma's te gebruiken 
voor de ontwikkeling van 
risicodelingsinstrumenten die leningen of 
garanties of andere financiële faciliteiten 
verstrekken ter ondersteuning van 
projecten en concrete acties die onder een 
operationeel programma vallen.

(13) Om deze problemen te verlichten en 
de uitvoering van de operationele 
programma's en projecten te versnellen, 
alsmede het economisch herstel te 
versterken, moeten de beheersautoriteiten 
van alle lidstaten de mogelijkheid hebben 
financiële middelen van operationele 
programma's te gebruiken voor de 
ontwikkeling van 
risicodelingsinstrumenten die leningen of 
garanties of andere financiële faciliteiten 
verstrekken ter ondersteuning van 
projecten en concrete acties die onder een 
operationeel programma vallen. Ook 
kunnen infrastructuurprojecten en MKB-
projecten die bijdragen aan het 
economisch herstel en het scheppen van 
nieuwe banen in de betrokken lidstaten 
worden gesteund.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid tot instelling van een risicodelingsinstrument mag niet beperkt worden tot 
"lidstaten die aan een van de in artikel 77, lid 2, gestelde voorwaarden voldoen", dat wil 
zeggen die financiële bijstand uit een van de EU-mechanismen ontvangen.

Amendement 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Ter voorkoming van het risico dat 
andere lidstaten in de situatie komen te 
verkeren dat zij noodgedwongen een 
beroep moeten doen op financiële 
stabilisatiemechanismes, moet een 
vrijstelling worden toegekend ten aanzien 
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van het Stabiliteits- en groeipact, op grond 
waarvan nationale cofinanciering is 
toegestaan van projecten die van 
bijzonder belang voor het economisch 
herstel en de werkgelegenheid worden 
geacht. 

Or. it

Motivering

Benadrukt de noodzaak van een structurele aanpak van het inherente gebrek aan beschikbare 
financiële middelen in vele lidstaten, om een betere prestatie op het gebied van uitgaven te 
verzekeren die voorkomt dat er drastische maatregelen moeten worden genomen die de 
beschikbare middelen voor die lidstaten ondermijnen.

Amendement 23
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om in de context van de huidige 
economische en financiële crisis snel te 
kunnen reageren, moet een dergelijk 
risicodelingsinstrument volgens artikel 54, 
lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad door de 
Commissie worden uitgevoerd.

(16) Om in de context van de huidige 
economische, financiële en sociale crisis 
snel te kunnen reageren, moeten dergelijke
risicodelingsinstrumenten volgens artikel 
54, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad door de 
Commissie worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 24
Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) De lidstaat die bij de Commissie 
een verzoek indient om in aanmerking te 
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komen voor het risicodelingsinstrument, 
moet in zijn schriftelijke verzoek duidelijk 
vermelden waarom hij aan een van de 
voorwaarden van artikel 77, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1083/2006 meent te 
voldoen, met bijvoeging van alle 
informatie die volgens deze verordening 
vereist is om aan te tonen dat aan de 
specifieke voorwaarde wordt voldaan. De 
verzoekende lidstaat moet in zijn verzoek 
een concrete lijst opnemen met 
voorgestelde projecten en 
financieringsbehoeften, en daarbij 
aangeven welke programma's via 
cohesiebeleidsinstrumenten worden 
gecofinancierd en welk deel van de 
toewijzingen voor 2012 en 2013 hij van 
deze programma's wil overhevelen naar 
het risicodelingsinstrument. In dit 
verband moet het verzoek van de lidstaat 
uiterlijk op 30 september 2013 bij de 
Commissie worden ingediend, zodat het 
besluit van de Commissie over de 
deelname van de verzoekende lidstaat aan 
een risicodelingsinstrument uiterlijk op 31 
december 2013 kan worden genomen. 
Voorts moeten de gerelateerde 
operationele programma's die onder het 
EFRO en het Cohesiefonds vallen vóór 
het besluit van de Commissie over het 
verzoek van de lidstaat worden herzien en 
gewijzigd in overeenstemming met artikel 
33, lid 2, van Verordening (EG) 
1083/2006. 

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) De lidstaat die bij de Commissie 
een verzoek indient om in aanmerking te 
komen voor het risicodelingsinstrument, 
moet in zijn schriftelijke verzoek duidelijk 
vermelden waarom hij aan een van de 
voorwaarden van artikel 77, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1083/2006 meent te 
voldoen, met bijvoeging van alle 
informatie die volgens deze verordening 
vereist is om aan te tonen dat aan de 
specifieke voorwaarde wordt voldaan. 
Voor alle acties waarover de Commissie 
geen besluit heeft genomen in het kader 
van artikel 41 van Verordening (EG) nr. 
1083/2006, voegt de lidstaat bij zijn 
verzoek de informatie die volgens artikel 
40 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 
vereist is. Verzoeken of onderdelen van 
verzoeken betreffende acties die niet 
onder een of meer bestaande operationele 
programma's vallen die gecofinancierd 
worden uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling of het 
Cohesiefonds, worden opgesteld in 
samenwerking met de partners als 
genoemd in artikel 11 van Verordening 
(EG) nr. 1083/2006. De verzoekende 
lidstaat moet in zijn verzoek een concrete 
lijst opnemen met voorgestelde projecten 
en financieringsbehoeften, en daarbij 
aanduiden welke programma's via 
cohesiebeleidsinstrumenten worden 
gecofinancierd en welk deel van de 
toewijzingen voor 2012 en 2013 hij van 
deze programma's wil overhevelen naar 
het risicodelingsinstrument.  In dit 
verband moet het verzoek van de lidstaat 
uiterlijk op 31 augustus 2013 bij de 
Commissie worden ingediend, zodat het 
besluit van de Commissie over de 
deelname van de verzoekende lidstaat aan 
een risicodelingsinstrument uiterlijk op 31 
december 2013 kan worden genomen. 
Voorts moeten de gerelateerde 
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operationele programma's die onder het 
EFRO en het Cohesiefonds vallen na het 
besluit van de Commissie over het verzoek 
van de lidstaat worden herzien en 
gewijzigd in overeenstemming met artikel 
33, lid 2, van Verordening (EG) 
1083/2006. 

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 7 van de rapporteur.

Amendement 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 16 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quater) Concrete acties die in 
aanmerking komen voor een 
risicodelingsinstrument moeten ofwel 
grote projecten zijn waarover de 
Commissie al eerder een besluit heeft 
genomen krachtens artikel 41 van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006, ofwel 
andere projecten die gecofinancierd 
worden door het EFRO of het 
Cohesiefonds en die onder een of 
meerdere operationele programma's 
daarvan vallen, in gevallen waarin deze 
projecten te kampen hebben met een 
financieringsprobleem ten aanzien van de 
door particuliere investeerders te dragen 
investeringskosten. Bovendien kunnen 
concrete acties ook acties zijn die 
bijdragen aan de doelstellingen van het 
nationale strategische referentiekader van 
de verzoekende lidstaat en van de 
communautaire strategische richtsnoeren 
inzake cohesie, en die van dien aard zijn 
dat zij groei kunnen ondersteunen en het 
economisch herstel kunnen bevorderen, 
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afhankelijk van de beschikbare middelen 
van het risicodelingsinstrument. Tenslotte 
kan het risicodelingsinstrument ook 
worden gebruikt voor de financiering van 
acties die het resultaat zijn van de 
herprogrammering van (delen van) 
operationele programma's die 
gecofinancierd worden door het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling of het 
Cohesiefonds, rekening houdend met de 
investeringsmogelijkheden als vastgesteld 
in Verordening (EG) nr. 397/2009 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 met betrekking tot de 
subsidiabiliteit van investeringen in 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie op het vlak van huisvesting, en in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 437/2010 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 wat 
betreft de subsidiabiliteit van 
huisvestingsprojecten voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen. De 
financiële toewijzingen voor acties die niet 
onder een of meer bestaande operationele 
programma's vallen die gecofinancierd 
worden uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling of het 
Cohesiefonds, moeten beperkt worden tot 
de bedragen die resteren na de 
financiering van acties die deel uitmaken 
van dergelijke operationele programma's. 

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 8 van de rapporteur. Acties die deel uitmaken van bestaande 
programma's die onder het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling of het Cohesiefonds 
vallen moeten voorrang krijgen bij financiering krachtens het risicodelingsinstrument. 
Bovendien moeten projecten als resultaat van de herprogrammering van operationele 
programma's gebruik kunnen maken van het instrument, rekening houdend met 
investeringsmogelijkheden op het gebied van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en 
sociale huisvesting, die kunnen bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van Europa-
2020.
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Amendement 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 16 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 sexies) De Commissie moet 
controleren of de door de verzoekende 
lidstaat ingediende informatie juist is en 
of het verzoek van de lidstaat gegrond is, 
en moet de bevoegdheid krijgen om 
binnen vier maanden een besluit te nemen 
over de concrete voorwaarden voor 
deelname van de verzoekende lidstaat aan 
het risicodelingsinstrument. Het moet 
echter worden gegarandeerd dat alleen 
projecten met aantoonbare positieve 
effecten op de plaatselijke economie en 
arbeidsmarkt, en waarvoor een positief 
financieringsbesluit is genomen door de 
Europese Investeringsbank dan wel door
nationale of internationale 
publiekrechtelijke organen of 
privaatrechtelijke entiteiten die zijn belast 
met een openbaredienstverleningstaak, 
naar gelang het geval, in aanmerking 
komen voor financiering uit een bestaand 
risicodelingsinstrument. Het besluit van 
de Commissie moet om redenen van 
transparantie en rechtszekerheid in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
worden bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 10 van de rapporteur. Er moet voor worden gezorgd dat projecten 
die gebruik maken van het risicodelingsinstrument een positieve bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de plaatselijke economie en arbeidsmarkt.

Amendement 28
Mojca Kleva
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 16 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 septies) Aangezien het bij deze 
verordening vastgestelde 
risicodelingsinstrument ontworpen is voor 
crisisbeheer, en aangezien de 
internationale markten worden getroffen 
door een ongekende crisis en 
economische neergang die de financiële 
stabiliteit van verschillende lidstaten 
ernstige schade hebben toegebracht en die 
vragen om een snelle reactie om de 
effecten op de werkelijke economie, de 
arbeidsmarkt en de burgers te beperken, is 
het wenselijk dat deze verordening op de 
dag na de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie in 
werking treedt.

Or. en

Amendement 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 16 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 octies) In overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 397/2009 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 met betrekking tot de 
subsidiabiliteit van investeringen in 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie op het vlak van huisvesting, en in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 437/2010 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 wat 
betreft de subsidiabiliteit van 
huisvestingsprojecten voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen, 
alsmede in het licht van Beschikking nr. 
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2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 
2006 betreffende communautaire 
strategische richtsnoeren inzake cohesie, 
moeten huisvestingsprojecten voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
projecten ter bevordering van energie-
efficiëntie, bijvoorbeeld in gebouwen, 
verspreiding van ontwikkelingsmodellen 
die uitgaan van een laag energieverbruik 
en hernieuwbare energiebronnen, die de 
betrokken lidstaten een voortrekkersrol 
geven en zo hun concurrentiepositie 
versterken en tegelijk bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doeleinden van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, voorrang 
krijgen bij financiering via een 
risicodelingsinstrument. 

Or. en

Amendement 30
Danuta Maria Hübner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 36 wordt het volgende lid 2 
bis ingevoegd:

(2) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 36 bis
Risicodelingsinstrument

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder risicodelingsinstrument een 
financieringsinstrument verstaan 
(leningen, garanties, alsmede andere 
financiële faciliteiten) dat de gehele of 
gedeeltelijke dekking van een bepaald 
risico garandeert, in voorkomend geval in 
ruil voor een vastgestelde vergoeding.

"2 bis. "2 bis. Lidstaten die aan een van de 2. Lidstaten die aan een van de in artikel 
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in artikel 77, lid 2, gestelde voorwaarden 
voldoen, kunnen een deel van de in de 
artikelen 19 en 20 bedoelde financiële 
toewijzingen bijdragen in een 
risicodelingsinstrument, dat door de 
Commissie zal worden ingesteld in overleg 
met de Europese Investeringsbank, of in 
overleg met nationale of internationale 
publiekrechtelijke organen of 
privaatrechtelijke entiteiten die zijn belast 
met een openbaredienstverleningstaak en 
voldoende financiële garanties bieden, 
zoals bedoeld in artikel 54, lid 2, onder c), 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad, onder soortgelijke 
voorwaarden als die welke op en door de 
Europese Investeringsbank worden 
toegepast, om de voorzieningen en 
kapitaaltoewijzingen voor garanties en 
leningen, alsmede andere financiële 
faciliteiten, die uit hoofde van het 
risicodelingsinstrument worden verstrekt, 
te dekken.

77, lid 2, gestelde voorwaarden voldoen, 
kunnen een deel van de in de artikelen 19 
en 20 bedoelde financiële toewijzingen 
bijdragen in een risicodelingsinstrument, 
dat door de Commissie zal worden 
ingesteld in overleg met de Europese 
Investeringsbank, of in overleg met 
nationale of internationale 
publiekrechtelijke organen of 
privaatrechtelijke entiteiten die zijn belast 
met een openbaredienstverleningstaak en 
voldoende financiële garanties bieden, 
zoals bedoeld in artikel 54, lid 2, onder c), 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad, onder soortgelijke 
voorwaarden als die welke op en door de 
Europese Investeringsbank worden 
toegepast, om de voorzieningen en 
kapitaaltoewijzingen voor garanties en 
leningen, alsmede andere financiële 
faciliteiten, die uit hoofde van het 
risicodelingsinstrument worden verstrekt, 
te dekken.

3. De in lid 2 bedoelde 
samenwerkingsovereenkomst omvat 
voorschriften over met name de volgende 
punten: 
a) het totaalbedrag van de bijdrage van de 
Unie en de termijnen voor 
beschikbaarstelling;
b) de voorwaarden voor de door het 
gecontracteerde uitvoeringsorgaan te 
openen trustrekening;
c) de criteria om in aanmerking te komen 
voor de bijdrage van de Unie, de details 
met betrekking tot de exacte risicodeling 
(met inbegrip van de hefboomratio), en de 
door het gecontracteerde 
uitvoeringsorgaan geboden garanties;
d) de waardering van het instrument, op 
basis van het risicomarge en de dekking 
van alle administratieve kosten van het 
instrument;
e) de uitvoerings- en 
goedkeuringsprocedure voor de 
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projectvoorstellen die onder het 
instrument vallen; 
f) de periode dat het instrument 
beschikbaar is en de 
rapportageverplichtingen.
Het exacte door het gecontracteerde 
uitvoeringsorgaan gedragen risico (de 
hefboomratio), zoals bepaald in de 
samenwerkingsovereenkomst, moet 
gemiddeld minstens 1,5 keer zo hoog zijn 
als de bijdrage van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument. 
De betalingen aan het 
risicodelingsinstrument vinden in 
tranches plaats overeenkomstig het 
geplande gebruik van het 
risicodelingsinstrument voor de 
verstrekking van leningen en garanties ter 
financiering van specifieke concrete 
acties.

Dergelijke risicodelingsinstrumenten 
worden uitsluitend gebruikt voor leningen 
en garanties, alsmede andere financiële 
faciliteiten, om concrete acties te 
financieren die worden medegefinancierd
door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling of het Cohesiefonds, met 
betrekking tot uitgaven die niet onder 
artikel 56 vallen.

4. Het risicodelingsinstrument wordt, in 
afwijking van artikel 54, lid 5, gebruikt om 
concrete acties te financieren die worden 
gecofinancierd door het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling of het 
Cohesiefonds, met betrekking tot 
investeringskosten die niet in aanmerking 
kunnen worden genomen als subsidiabele 
uitgaven in de zin van artikel 55, of als 
publieke uitgaven als omschreven in 
artikel 2, lid 5, en overeenkomstig de EU-
voorschriften voor staatssteun.
Ook kan het worden gebruikt voor de 
financiering van concrete acties die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het nationale 
strategische referentiekader van de 
verzoekende lidstaat en van de 
communautaire strategische richtsnoeren 
inzake cohesie1, en die een aanzienlijke 
toegevoegde waarde opleveren voor de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

Het risicodelingsinstrument wordt in het 
kader van indirect gecentraliseerd beheer 

5. Het risicodelingsinstrument wordt in het 
kader van indirect gecentraliseerd beheer 
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overeenkomstig artikel 54, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
door de Commissie uitgevoerd.

overeenkomstig artikel 54 en artikel 56
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 door de Commissie uitgevoerd. 

De betalingen aan het 
risicodelingsinstrument vinden in 
tranches plaats overeenkomstig het 
geplande gebruik van het 
risicodelingsinstrument voor het 
verstrekken van leningen en garanties ter 
financiering van specifieke concrete 
acties.

6. Een subsidiabele lidstaat die in 
aanmerking wenst te komen voor het 
risicodelingsinstrument dient uiterlijk 31 
augustus 2013 een schriftelijk verzoek in 
bij de Commissie. In zijn verzoek vermeldt 
de lidstaat alle benodigde informatie met 
betrekking tot de volgende punten:
a) dat de lidstaat aan één van de in artikel 
77, lid 2, onder a), b) of c) genoemde 
voorwaarden voldoet, met vermelding van 
het besluit van de Raad of een andere 
wetgevingshandeling waar dit uit blijkt;
b) de lijst van programma's die door het 
EFRO of het Cohesiefonds worden 
gecofinancierd, en het deel van de 
toewijzingen voor 2012 en 2013 dat de 
lidstaat van deze programma's naar het 
risicodelingsinstrument wil overhevelen; 
c) de lijst van voorgestelde projecten 
overeenkomstig lid 4, en het deel van de 
toewijzingen voor 2012 en 2013 dat de 
lidstaat van deze programma's naar het 
risicodelingsinstrument wil overhevelen; 
d) het uitsluitend ten behoeve van de 
lidstaat beschikbare bedrag dat is 
toegewezen in het kader van het 
cohesiebeleid overeenkomstig artikel 18, 
lid 2, alsook een indicatie van het bedrag 
dat voor de doelstellingen van het 
risicodelingsinstrument kan worden 
gereserveerd in de vastleggingen die nog 
in 2012 en 2013 moeten worden verricht 
overeenkomstig artikel 75, lid 1;

De betrokken lidstaat dient een verzoek in 7. De Commissie stelt – nadat zij 
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bij de Commissie, die een besluit vaststelt 
door middel van een uitvoeringshandeling, 
waarin het systeem wordt beschreven dat is 
opgericht om te garanderen dat het 
beschikbare bedrag uitsluitend wordt 
gebruikt ten behoeve van de lidstaat die dit 
bedrag binnen de financiële toewijzing in 
het kader van het cohesiebeleid heeft 
verstrekt overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
alsmede de voorwaarden die van 
toepassing zijn op een dergelijk 
risicodelingsinstrument. Deze voorwaarden 
moeten in elk geval betrekking hebben op 
het volgende:

geconstateerd heeft dat het verzoek van de 
lidstaat gegrond is – binnen vier maanden 
een besluit vast door middel van een 
uitvoeringshandeling, waarin het systeem 
wordt beschreven dat is opgericht om te 
garanderen dat het beschikbare bedrag 
uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van 
de lidstaat die dit bedrag binnen de 
financiële toewijzing in het kader van het 
cohesiebeleid heeft verstrekt 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, alsmede 
de concrete voorwaarden voor deelname 
van de verzoekende lidstaat aan het 
risicodelingsinstrument. De concrete
voorwaarden moeten met name betrekking 
hebben op het volgende:

(a) traceerbaarheid en boekhouding, 
informatie over het gebruik van de 
middelen en monitoring- en 
controlesystemen; en

(a) traceerbaarheid en boekhouding, 
informatie over het gebruik van de 
middelen, betalingsvoorwaarden en 
monitoring- en controlesystemen; 

(b) de structuur van de vergoedingen en 
andere administratieve en beheerskosten.

(b) de structuur van de vergoedingen en 
andere administratieve en beheerskosten;

(c) een indicatieve lijst van projecten die 
in aanmerking komen voor financiering 
en
(d) de maximale bijdrage van de Unie –
bestaande uit de beschikbare toewijzingen 
van de lidstaten – die aan het 
risicodelingsinstrument kan worden 
toegewezen, en de betalingstermijnen die 
nodig zijn voor de tenuitvoerlegging.
Het besluit van de Commissie wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.
De Commissie garandeert dat zij bij haar 
besluit over een verzoek van een lidstaat 
om financiering uit een bestaand 
risicodelingsinstrument alleen projecten 
in aanmerking neemt waarvoor een 
positief financieringsbesluit is genomen 
door de Europese Investeringsbank dan 
wel door nationale of internationale 
publiekrechtelijke organen of 
privaatrechtelijke entiteiten die zijn belast 
met een openbaredienstverleningstaak.
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8. Het in lid 7 bedoelde besluit van de 
Commissie wordt voorafgegaan door de 
herziening van de betreffende 
operationele programma's die onder het 
EFRO en het Cohesiefonds vallen, in 
overeenstemming met artikel 33, lid 2.

De financiële toewijzingen voor het 
risicodelingsinstrument zijn strikt begrensd 
en creëren geen voorwaardelijke 
verplichtingen voor de begroting van de 
Unie of de betrokken lidstaat.

9. De financiële toewijzingen voor het 
risicodelingsinstrument zijn strikt begrensd 
en niet hoger dan 10% van de indicatieve 
totale toewijzing voor de verzoekende 
lidstaat voor de periode 2007-2013 in het 
kader van het EFRO en het Cohesiefonds, 
die is goedgekeurd overeenkomstig artikel 
28, lid 3, onder b).  De financiële 
toewijzingen die beschikbaar zijn voor de 
projecten zoals omschreven in lid 4, 
tweede alinea, van dit artikel zijn beperkt 
tot de bedragen die overblijven na 
financiering van de in lid 4, eerste alinea, 
genoemde acties.  Los van de totale 
bijdrage van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument, die is 
goedgekeurd in het in lid 7 bedoelde 
besluit, creëert de deelname van de Unie 
aan het risicodelingsinstrument geen 
verdere voorwaardelijke verplichtingen 
voor de begroting van de Unie noch voor
de betrokken lidstaat.

Resterende bedragen na de beëindiging van 
een concrete actie die onder het 
risicodelingsinstrument valt, mogen op 
verzoek van de betrokken lidstaat worden 
hergebruikt in het kader van het 
risicodelingsinstrument, indien de lidstaat 
nog steeds voldoet aan een van de 
voorwaarden van artikel 77, lid 2. Indien 
de lidstaat niet langer aan die voorwaarden 
voldoet, wordt het resterende bedrag als 
bestemmingsontvangsten in de zin van 
artikel 18 van het Financieel Reglement 
beschouwd. Op verzoek van de betrokken 
lidstaat worden de uit deze 
bestemmingsontvangsten voortvloeiende 
aanvullende vastleggingskredieten het 
daaropvolgende jaar toegevoegd aan de 
financiële toewijzing in het kader van het 
cohesiebeleid van de betrokken lidstaat."

10. Terugvloeiende of resterende bedragen 
na de beëindiging van een concrete actie 
die onder het risicodelingsinstrument valt, 
mogen op verzoek van de betrokken 
lidstaat worden hergebruikt in het kader 
van het risicodelingsinstrument, indien de 
lidstaat nog steeds voldoet aan een van de 
voorwaarden van artikel 77, lid 2, onder 
a), b) en c). Indien de lidstaat aan geen 
enkele van die voorwaarden meer voldoet, 
wordt het terugvloeiende of resterende 
bedrag als bestemmingsontvangsten in de 
zin van artikel 18 van het Financieel 
Reglement beschouwd. Op verzoek van de 
betrokken lidstaat worden de uit deze 
bestemmingsontvangsten voortvloeiende 
aanvullende vastleggingskredieten het 
daaropvolgende jaar toegevoegd aan de 
financiële toewijzing in het kader van het 
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cohesiebeleid van de betrokken lidstaat."

Or. en

Amendement 31
Crescenzio Rivellini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 36 wordt het volgende lid 2 
bis ingevoegd:

(2) In artikel 36 wordt het volgende lid 2 
bis ingevoegd:

"2 bis. Lidstaten die aan een van de in 
artikel 77, lid 2, gestelde voorwaarden 
voldoen, kunnen een deel van de in de 
artikelen 19 en 20 bedoelde financiële 
toewijzingen bijdragen in een 
risicodelingsinstrument, dat door de 
Commissie zal worden ingesteld in overleg 
met de Europese Investeringsbank, of in 
overleg met nationale of internationale 
publiekrechtelijke organen of 
privaatrechtelijke entiteiten die zijn belast 
met een openbaredienstverleningstaak en 
voldoende financiële garanties bieden, 
zoals bedoeld in artikel 54, lid 2, onder c), 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad, onder soortgelijke 
voorwaarden als die welke op en door de 
Europese Investeringsbank worden 
toegepast, om de voorzieningen en 
kapitaaltoewijzingen voor garanties en 
leningen, alsmede andere financiële 
faciliteiten, die uit hoofde van het 
risicodelingsinstrument worden verstrekt, 
te dekken.

"2 bis. Lidstaten kunnen een deel van de in 
de artikelen 19 en 20 bedoelde financiële 
toewijzingen bijdragen in een 
risicodelingsinstrument, dat door de 
Commissie zal worden ingesteld in overleg 
met de Europese Investeringsbank, of in 
overleg met nationale of internationale 
publiekrechtelijke organen of 
privaatrechtelijke entiteiten die zijn belast 
met een openbaredienstverleningstaak en 
voldoende financiële garanties bieden, 
zoals bedoeld in artikel 54, lid 2, onder c), 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad, onder soortgelijke 
voorwaarden als die welke op en door de 
Europese Investeringsbank worden 
toegepast, om de voorzieningen en 
kapitaaltoewijzingen voor garanties en 
leningen, alsmede andere financiële 
faciliteiten, die uit hoofde van het 
risicodelingsinstrument worden verstrekt, 
te dekken.

Dergelijke risicodelingsinstrumenten 
worden uitsluitend gebruikt voor leningen 
en garanties, alsmede andere financiële 
faciliteiten, om concrete acties te 
financieren die worden medegefinancierd 

Dergelijke risicodelingsinstrumenten 
worden uitsluitend gebruikt voor leningen 
en garanties, alsmede andere financiële 
faciliteiten, om concrete acties te 
financieren die worden medegefinancierd 
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door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling of het Cohesiefonds, met 
betrekking tot uitgaven die niet onder 
artikel 56 vallen. 

door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling of het Cohesiefonds, dan wel 
infrastructuur- en MKB-projecten die van 
belang zijn voor het economisch herstel 
en het scheppen van banen in de 
betrokken lidstaten.

Het risicodelingsinstrument wordt in het 
kader van indirect gecentraliseerd beheer 
overeenkomstig artikel 54, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
door de Commissie uitgevoerd. 

Het risicodelingsinstrument wordt in het 
kader van indirect gecentraliseerd beheer 
overeenkomstig artikel 54, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
door de Commissie uitgevoerd. 

De betalingen aan het 
risicodelingsinstrument vinden in tranches 
plaats overeenkomstig het geplande 
gebruik van het risicodelingsinstrument 
voor het verstrekken van leningen en 
garanties ter financiering van specifieke 
concrete acties.

De betalingen aan het 
risicodelingsinstrument vinden in tranches 
plaats overeenkomstig het geplande 
gebruik van het risicodelingsinstrument 
voor de verstrekking van leningen en 
garanties ter financiering van specifieke 
concrete acties.

De betrokken lidstaat dient een verzoek in 
bij de Commissie, die een besluit vaststelt 
door middel van een uitvoeringshandeling, 
waarin het systeem wordt beschreven dat is 
opgericht om te garanderen dat het 
beschikbare bedrag uitsluitend wordt 
gebruikt ten behoeve van de lidstaat die dit 
bedrag binnen de financiële toewijzing in 
het kader van het cohesiebeleid heeft 
verstrekt overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
alsmede de voorwaarden die van 
toepassing zijn op een dergelijk 
risicodelingsinstrument. Deze voorwaarden 
moeten in elk geval betrekking hebben op 
het volgende:

Op verzoek van de betrokken lidstaat stelt
de Commissie een besluit vast, in 
overeenstemming met dit verzoek, door 
middel van een uitvoeringshandeling, 
waarin het systeem wordt beschreven dat is 
opgericht om te garanderen dat het 
beschikbare bedrag uitsluitend wordt 
gebruikt ten behoeve van de lidstaat die dit 
bedrag binnen de financiële toewijzing in 
het kader van het cohesiebeleid heeft 
verstrekt overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
alsmede de voorwaarden die van 
toepassing zijn op een dergelijk 
risicodelingsinstrument. Deze voorwaarden 
moeten in elk geval betrekking hebben op 
het volgende:

(a) traceerbaarheid en boekhouding, 
informatie over het gebruik van de 
middelen en monitoring- en 
controlesystemen; and

(a) traceerbaarheid en boekhouding, 
informatie over het gebruik van de 
middelen en monitoring- en 
controlesystemen; and

(b) de structuur van de vergoedingen en 
andere administratieve en beheerskosten. 

(b) de structuur van de vergoedingen en 
andere administratieve en beheerskosten. 

De financiële toewijzingen voor het 
risicodelingsinstrument zijn strikt begrensd 
en creëren geen voorwaardelijke 
verplichtingen voor de begroting van de 
Unie of de betrokken lidstaat.

De financiële toewijzingen voor het 
risicodelingsinstrument zijn strikt begrensd 
en creëren geen voorwaardelijke 
verplichtingen voor de begroting van de 
Unie of de betrokken lidstaat.
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Resterende bedragen na de beëindiging van 
een concrete actie die onder het 
risicodelingsinstrument valt, mogen op 
verzoek van de betrokken lidstaat worden 
hergebruikt in het kader van het 
risicodelingsinstrument, indien de lidstaat 
nog steeds voldoet aan een van de 
voorwaarden van artikel 77, lid 2. Indien 
de lidstaat niet langer aan die 
voorwaarden voldoet, wordt het resterende 
bedrag als bestemmingsontvangsten in de 
zin van artikel 18 van het Financieel 
Reglement beschouwd. Op verzoek van de 
betrokken lidstaat worden de uit deze 
bestemmingsontvangsten voortvloeiende 
aanvullende vastleggingskredieten het 
daaropvolgende jaar toegevoegd aan de 
financiële toewijzing in het kader van het 
cohesiebeleid van de betrokken lidstaat."

Resterende bedragen na de beëindiging van 
een concrete actie die onder het 
risicodelingsinstrument valt, mogen op 
verzoek van de betrokken lidstaat tot het 
einde van de programmeringsperiode 
2007-2013 worden hergebruikt in het kader 
van het risicodelingsinstrument, of worden
als bestemmingsontvangsten in de zin van 
artikel 18 van het Financieel Reglement 
worden beschouwd. Op verzoek van de 
betrokken lidstaat worden de uit deze 
bestemmingsontvangsten voortvloeiende 
aanvullende vastleggingskredieten het 
daaropvolgende jaar toegevoegd aan de 
financiële toewijzing in het kader van het 
cohesiebeleid van de betrokken lidstaat."

Or. en

Motivering

Bij de huidige economische crisis ondervinden alle lidstaten moeilijkheden met het 
aantrekken van particulier kapitaal om op dit moment schaarse publieke financiële middelen 
aan te vullen. Het voorstel moet daarom niet alleen van toepassing zijn op landen die 
financiële bijstand van de EU genieten, maar op alle lidstaten. Door andere infrastructurele 
projecten (zoals voorgesteld in de toelichting van de Commissie) en KMO's erin te betrekken 
kan voorkomen worden dat de respectieve operationele programma's moeten worden 
gewijzigd.

Amendement 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 36 wordt het volgende lid 2 
bis ingevoegd:

(2) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 36 bis
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Risicodelingsinstrument
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder risicodelingsinstrument een 
financieringsinstrument verstaan 
(leningen, garanties, alsmede andere 
financiële faciliteiten) dat de gehele of 
gedeeltelijke dekking van een bepaald 
risico garandeert, in voorkomend geval in 
ruil voor een vastgestelde vergoeding.

"2 bis. "2 bis. Lidstaten die aan een van de 
in artikel 77, lid 2, gestelde voorwaarden 
voldoen, kunnen een deel van de in de 
artikelen 19 en 20 bedoelde financiële 
toewijzingen bijdragen in een 
risicodelingsinstrument, dat door de 
Commissie zal worden ingesteld in overleg 
met de Europese Investeringsbank, of in 
overleg met nationale of internationale 
publiekrechtelijke organen of 
privaatrechtelijke entiteiten die zijn belast 
met een openbaredienstverleningstaak en 
voldoende financiële garanties bieden, 
zoals bedoeld in artikel 54, lid 2, onder c), 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad, onder soortgelijke 
voorwaarden als die welke op en door de 
Europese Investeringsbank worden 
toegepast, om de voorzieningen en 
kapitaaltoewijzingen voor garanties en 
leningen, alsmede andere financiële 
faciliteiten, die uit hoofde van het 
risicodelingsinstrument worden verstrekt, 
te dekken.

2. Lidstaten die aan een van de in artikel 
77, lid 2, onder a), b) en c), gestelde 
voorwaarden voldoen, kunnen een deel van 
de in de artikelen 19 en 20 bedoelde 
financiële toewijzingen bijdragen in een 
risicodelingsinstrument, dat zal worden 
ingesteld via een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Commissie en de Europese 
Investeringsbank of tussen de Commissie 
en nationale of internationale 
publiekrechtelijke organen of 
privaatrechtelijke entiteiten die zijn belast 
met een openbaredienstverleningstaak en 
voldoende financiële garanties bieden, 
zoals bedoeld in artikel 54, lid 2, onder c), 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad, onder soortgelijke 
voorwaarden als die welke op en door de 
Europese Investeringsbank (hierna: 
gecontracteerd uitvoeringsorgaan) 
worden toegepast, om de voorzieningen en 
kapitaaltoewijzingen voor garanties en 
leningen, alsmede andere financiële 
faciliteiten, die uit hoofde van het 
risicodelingsinstrument worden verstrekt, 
te dekken.

3. De in lid 2 bedoelde 
samenwerkingsovereenkomst omvat 
voorschriften over met name de volgende 
punten: 
a) het totaalbedrag van de bijdrage van de 
Unie en de termijnen voor 
beschikbaarstelling;
b) de voorwaarden voor de door het 
gecontracteerde uitvoeringsorgaan te 
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openen trustrekening;
c) de criteria om in aanmerking te komen 
voor de bijdrage van de Unie, de details 
met betrekking tot de exacte risicodeling 
(met inbegrip van de hefboomratio), en de 
door het gecontracteerde 
uitvoeringsorgaan geboden garanties;
d) de waardering van het instrument, op 
basis van het risicomarge en de dekking 
van alle administratieve kosten van het 
instrument;
e) de uitvoerings- en 
goedkeuringsprocedure voor de 
projectvoorstellen die onder het 
instrument vallen, met inbegrip van een 
kosten-batenanalyse waaronder een 
risicobeoordeling en de te verwachten 
impact op de betrokken sector en op de 
sociaal-economische situatie van de 
lidstaat en/of de regio; 
f) de periode dat het instrument 
beschikbaar is en de 
rapportageverplichtingen.
Het exacte door het gecontracteerde 
uitvoeringsorgaan gedragen risico (de 
hefboomratio), zoals bepaald in de 
samenwerkingsovereenkomst, moet 
gemiddeld minstens 1,5 keer zo hoog zijn 
als de bijdrage van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument. 
De betalingen aan het 
risicodelingsinstrument vinden in 
tranches plaats overeenkomstig het 
geplande gebruik van het 
risicodelingsinstrument voor het 
verstrekken van leningen en garanties ter 
financiering van specifieke concrete 
acties.

Dergelijke risicodelingsinstrumenten 
worden uitsluitend gebruikt voor leningen 
en garanties, alsmede andere financiële 
faciliteiten, om concrete acties te 
financieren die worden medegefinancierd
door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling of het Cohesiefonds, met 

4. Het risicodelingsinstrument wordt, in 
afwijking van artikel 54, lid 5, gebruikt om 
concrete acties te financieren die worden 
gecofinancierd door het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling of het 
Cohesiefonds, met betrekking tot 
investeringskosten die niet in aanmerking 
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betrekking tot uitgaven die niet onder 
artikel 56 vallen.

kunnen worden genomen als subsidiabele 
uitgaven in de zin van artikel 55, of als 
publieke uitgaven als omschreven in 
artikel 2, lid 5, en overeenkomstig de EU-
voorschriften voor staatssteun.
Ook kan het worden gebruikt voor de 
financiering van concrete acties die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het nationale 
strategische referentiekader van de 
verzoekende lidstaat en van de 
communautaire strategische richtsnoeren 
inzake cohesie1, en die een aanzienlijke 
toegevoegde waarde opleveren voor de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.
Het risicodelingsinstrument kan ook 
worden gebruikt voor de financiering van 
acties die het resultaat zijn van de 
herprogrammering van (delen van) 
operationele programma's die 
gecofinancierd worden door het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling of het 
Cohesiefonds, rekening houdend met de 
investeringsmogelijkheden als vastgesteld 
in Verordening (EG) nr. 397/2009 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 met betrekking tot de 
subsidiabiliteit van investeringen in 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie op het vlak van huisvesting, en in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 437/2010 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 wat 
betreft de subsidiabiliteit van 
huisvestingsprojecten voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen.

Het risicodelingsinstrument wordt in het 
kader van indirect gecentraliseerd beheer 
overeenkomstig artikel 54, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
door de Commissie uitgevoerd.

5. Het risicodelingsinstrument wordt in het 
kader van indirect gecentraliseerd beheer 
overeenkomstig artikel 54 en artikel 56, lid 
1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 door de Commissie uitgevoerd. 

De betalingen aan het 
risicodelingsinstrument vinden in 
tranches plaats overeenkomstig het 
geplande gebruik van het 
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risicodelingsinstrument voor het 
verstrekken van leningen en garanties ter 
financiering van specifieke concrete 
acties.

6. Een subsidiabele lidstaat die in 
aanmerking wenst te komen voor het 
risicodelingsinstrument dient uiterlijk 31 
augustus 2013 een schriftelijk verzoek in 
bij de Commissie. In zijn verzoek vermeldt 
de lidstaat alle benodigde informatie met 
betrekking tot de volgende punten:
a) dat de lidstaat aan één van de in artikel 
77, lid 2, onder a), b) of c) genoemde 
voorwaarden voldoet, met vermelding van 
het besluit van de Raad of een andere 
wetgevingshandeling waar dit uit blijkt;
b) de lijst van programma's die door het 
EFRO of het Cohesiefonds worden 
gecofinancierd, en het deel van de 
toewijzingen voor 2012 en 2013 dat de 
lidstaat van deze programma's naar het 
risicodelingsinstrument wil overhevelen; 
c) de lijst van voorgestelde projecten 
overeenkomstig lid 4, en het deel van de 
toewijzingen voor 2012 en 2013 dat de 
lidstaat van deze programma's naar het 
risicodelingsinstrument wil overhevelen; 
d) het uitsluitend ten behoeve van de 
lidstaat beschikbare bedrag dat is 
toegewezen in het kader van het 
cohesiebeleid overeenkomstig artikel 18, 
lid 2, alsook een indicatie van het bedrag 
dat voor de doelstellingen van het 
risicodelingsinstrument kan worden 
gereserveerd in de vastleggingen die nog 
in 2012 en 2013 moeten worden verricht 
overeenkomstig artikel 75, lid 1;
e) voor alle acties waarover de Commissie 
geen besluit heeft genomen in het kader 
van artikel 41, de informatie die volgens 
artikel 40 van vereist is;
f) voor verzoeken of onderdelen van 
verzoeken betreffende acties die niet 
onder een of meer operationele 
programma's vallen die gecofinancierd 
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worden uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling of het 
Cohesiefonds, een bewijs dat het verzoek 
in samenwerking met de partners als 
genoemd in artikel 11 is opgesteld. 

De betrokken lidstaat dient een verzoek in 
bij de Commissie, die een besluit vaststelt
door middel van een uitvoeringshandeling, 
waarin het systeem wordt beschreven dat is 
opgericht om te garanderen dat het 
beschikbare bedrag uitsluitend wordt 
gebruikt ten behoeve van de lidstaat die dit 
bedrag binnen de financiële toewijzing in 
het kader van het cohesiebeleid heeft 
verstrekt overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
alsmede de voorwaarden die van 
toepassing zijn op een dergelijk
risicodelingsinstrument. Deze voorwaarden 
moeten in elk geval betrekking hebben op 
het volgende:

7. De Commissie stelt – nadat zij in het 
licht van de voorgelegde informatie heeft 
geconstateerd dat het verzoek van de 
lidstaat gegrond is – binnen vier maanden 
een besluit vast door middel van een 
uitvoeringshandeling, waarin het systeem 
wordt beschreven dat is opgericht om te 
garanderen dat het beschikbare bedrag 
uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van 
de lidstaat die dit bedrag binnen de 
financiële toewijzing in het kader van het 
cohesiebeleid heeft verstrekt 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, alsmede 
de concrete voorwaarden voor deelname 
van de verzoekende lidstaat aan het 
risicodelingsinstrument. De concrete
voorwaarden moeten met name betrekking 
hebben op het volgende:

(a) traceerbaarheid en boekhouding, 
informatie over het gebruik van de 
middelen en monitoring- en 
controlesystemen; en

(a) traceerbaarheid, democratische 
controle en boekhouding, informatie over 
het gebruik van de middelen, 
betalingsvoorwaarden en monitoring- en 
controlesystemen; 

(b) de structuur van de vergoedingen en 
andere administratieve en beheerskosten.

(b) de structuur van de vergoedingen en 
andere administratieve en beheerskosten;

c) een indicatieve lijst van projecten die in 
aanmerking komen voor financiering en

d) de maximale bijdrage van de Unie –
bestaande uit de beschikbare toewijzingen 
van de lidstaten – die aan het 
risicodelingsinstrument kan worden 
toegewezen, en de betalingstermijnen die 
nodig zijn voor de tenuitvoerlegging.
Het besluit van de Commissie wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.
De Commissie garandeert dat zij bij haar 
besluit over een verzoek van een lidstaat 
om financiering uit een bestaand 
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risicodelingsinstrument alleen projecten 
in aanmerking neemt met aantoonbare 
positieve effecten op de plaatselijke 
economie en de arbeidsmarkt, en 
waarvoor een positief financieringsbesluit 
is genomen door de Europese 
Investeringsbank dan wel door nationale 
of internationale publiekrechtelijke 
organen of privaatrechtelijke entiteiten 
die zijn belast met een 
openbaredienstverleningstaak.
8. Het in lid 7 bedoelde besluit van de 
Commissie wordt voorafgegaan door de 
herziening van de betreffende 
operationele programma's die onder het 
EFRO en het Cohesiefonds vallen, in 
overeenstemming met artikel 33, lid 2.

De financiële toewijzingen voor het 
risicodelingsinstrument zijn strikt begrensd 
en creëren geen voorwaardelijke 
verplichtingen voor de begroting van de 
Unie of de betrokken lidstaat.

9. De financiële toewijzingen voor het 
risicodelingsinstrument zijn strikt 
begrensd en niet hoger dan 10% van de 
indicatieve totale toewijzing voor de 
verzoekende lidstaat voor de periode 2007-
2013 in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds, die is goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 28, lid 3, onder b).  
De financiële toewijzingen die 
beschikbaar zijn voor de projecten zoals 
omschreven in lid 4, tweede alinea, van dit 
artikel zijn beperkt tot de bedragen die 
overblijven na financiering van de in lid 
4, eerste alinea, genoemde acties.  Los van 
de totale bijdrage van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument, die is 
goedgekeurd in het in lid 7 bedoelde 
besluit, creëert de deelname van de Unie 
aan het risicodelingsinstrument geen 
verdere voorwaardelijke verplichtingen 
voor de begroting van de Unie noch voor 
de betrokken lidstaat.

Resterende bedragen na de beëindiging van 
een concrete actie die onder het 
risicodelingsinstrument valt, mogen op 
verzoek van de betrokken lidstaat worden 
hergebruikt in het kader van het 
risicodelingsinstrument, indien de lidstaat 
nog steeds voldoet aan een van de 
voorwaarden van artikel 77, lid 2. Indien 

10. Resterende bedragen na de beëindiging 
van een concrete actie die onder het 
risicodelingsinstrument valt, mogen op 
verzoek van de betrokken lidstaat worden 
hergebruikt in het kader van het
risicodelingsinstrument, indien de lidstaat 
nog steeds voldoet aan een van de 
voorwaarden van artikel 77, lid 2, onder 
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de lidstaat niet langer aan die 
voorwaarden voldoet, wordt het resterende 
bedrag als bestemmingsontvangsten in de 
zin van artikel 18 van het Financieel 
Reglement beschouwd. Op verzoek van de 
betrokken lidstaat worden de uit deze 
bestemmingsontvangsten voortvloeiende 
aanvullende vastleggingskredieten het 
daaropvolgende jaar toegevoegd aan de 
financiële toewijzing in het kader van het 
cohesiebeleid van de betrokken lidstaat."

a), b) en c). Indien de lidstaat aan geen 
enkele van die voorwaarden meer voldoet, 
wordt het resterende bedrag als 
bestemmingsontvangsten in de zin van 
artikel 18 van het Financieel Reglement 
beschouwd. Op verzoek van de betrokken 
lidstaat worden de uit deze 
bestemmingsontvangsten voortvloeiende 
aanvullende vastleggingskredieten het 
daaropvolgende jaar toegevoegd aan de 
financiële toewijzing in het kader van het 
cohesiebeleid van de betrokken lidstaat.

_______________
1 Zie: Beschikking nr. 2006/702/EG van 
de Raad van 6 oktober 2006 betreffende 
communautaire strategische richtsnoeren 
inzake cohesie (PB L 291 van 21.10.2006, 
blz. 11).

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 13 van de rapporteur. Projecten met negatieve sociaal-
economische effecten moet worden voorkomen. Het partnerschapsbeginsel en democratische 
controle moet worden uitgevoerd. Projecten die in aanmerking komen voor een 
risicodelingsinstrument, die tot dan toe deel hebben uitgemaakt van programma's binnen het 
cohesiebeleid, moeten niet uit deze programma's worden genomen. Projecten als resultaat 
van de herprogrammering van operationele programma's moet in aanmerkling komen, 
rekening houdend met investeringen op het gebied van hernieuwbare energie, energie-
efficiëntie en sociale huisvesting.


