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Amendement 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk GSK-fonds steunt, overeenkomstig de 
opdracht ervan, de volgende thematische 
doelstellingen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei:

Elk Europees structuur- en 
investeringsfonds steunt de volgende 
thematische doelstellingen om bij te dragen 
tot de verwezenlijking van de strategie van 
de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de fondsspecifieke 
missies overeenkomstig de in het Verdrag 
vastgelegde doelstellingen, met inbegrip 
van economische, sociale en territoriale 
cohesie:

(1) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie;

(1) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie;

(2) verbetering van de toegang tot en het 
gebruik en de kwaliteit van informatie- en 
communicatietechnologie;

(2) verbetering van de toegang tot en het 
gebruik en de kwaliteit van informatie- en 
communicatietechnologie;

(3) vergroting van de concurrentiekracht 
van kleine en middelgrote ondernemingen, 
alsmede van de landbouwsector (voor het 
Elfpo) en van de visserij- en 
aquacultuursector (voor het EFMZV);

(3) vergroting van de concurrentiekracht 
van kleine en middelgrote ondernemingen, 
alsmede van de landbouwsector (voor het 
Elfpo) en van de visserij- en 
aquacultuursector (voor het EFMZV);

(4) ondersteuning van de overgang naar 
een koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken;

(4) ondersteuning van de overgang naar 
een koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken;

(5) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en -
beheer;

(5) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en -
beheer;

(6) bescherming van het milieu en 
bevordering van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

(6) behoud en bescherming van het milieu 
en bevordering van een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen;

(7) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren;

(7) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren;

(8) bevordering van werkgelegenheid en (8) bevordering van duurzame en 
kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid 
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ondersteuning van arbeidsmobiliteit; en ondersteuning van arbeidsmobiliteit;
(9) bevordering van sociale inclusie en
bestrijding van armoede;

(9) bevordering van sociale inclusie,
bestrijding van armoede en elke vorm van 
discriminatie;

(10) investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren;

(10) investering in onderwijs, opleiding en 
beroepsopleiding voor vaardigheden en 
een leven lang leren;

(11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur.

(11) vergroting van de institutionele 
capaciteit van overheidsinstanties en 
belanghebbenden en een doelmatig 
openbaar bestuur.

De thematische doelstellingen worden 
omgezet in specifieke prioriteiten voor elk 
GSK-fonds en uiteengezet in de 
fondsspecifieke voorschriften.

De thematische doelstellingen worden 
omgezet in specifieke prioriteiten voor elk 
Europese structuur- en investeringsfonds
en uiteengezet in de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. en

Amendement 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) regelingen voor het aanpakken van 
territoriale vraagstukken en te nemen 
stappen om een geïntegreerde benadering 
aan te moedigen, die de rol weerspiegelt 
van stedelijke, plattelands-, kust- en 
visserijgebieden, alsook de specifieke
vraagstukken voor gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, zoals 
bedoeld in de artikelen 174 en 349 van het 
Verdrag;

d) de regelingen voor het aanpakken van de 
voornaamste territoriale vraagstukken voor
stedelijke, plattelands-, kust- en 
visserijgebieden, de demografische 
problemen van regio's of de specifieke 
behoeften van de geografische gebieden 
die met ernstige en permanente 
demografische en natuurlijke
belemmeringen kampen, zoals bedoeld in 
artikel 174 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en de 
specifieke problemen van ultraperifere 
regio's zoals bedoeld in artikel 349 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;
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Or. en

Amendement 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds ex-
antevoorwaarden vastgesteld.

Schrappen

2. De lidstaten beoordelen of aan de 
toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt 
voldaan.

2. De lidstaten beoordelen overeenkomstig 
hun institutioneel en wettelijk kader 
alsmede tegen de achtergrond van de 
totstandbrenging van de 
partnerschapsovereenkomst en -
programma's of de toepasselijke ex-
antevoorwaarden zoals neergelegd in de 
respectievelijke fondsenspecifieke regels 
alsook de algemene ex-antevoorwaarden 
zoals uiteengezet in Bijlage V van 
toepassing zijn op de specifieke 
doelstellingen die worden nagestreefd 
binnen de prioriteiten van hun 
programma's en of aan de toepasselijke 
ex-antevoorwaarden wordt voldaan.

Ex-antevoorwaarden zijn alleen van 
toepassing in de mate dat en op 
voorwaarde dat aan de in artikel 2 
vastgelegde definitie is voldaan voor wat 
betreft de specifieke doelstellingen die in 
het kader van de prioriteiten van het 
programma worden nagestreefd. De vraag 
of aan genoemde voorwaarden voldaan is, 
wordt uitsluitend beantwoord aan de hand 
van de in de fondsspecifieke voorschriften 
neergelegde criteria.

3. Als op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract niet aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan, nemen de 
lidstaten in het partnerschapscontract een 
samenvatting op van de maatregelen die

3. De partnerschapsovereenkomst bevat 
een samenvatting van de beoordeling of 
voldaan is aan de toepasselijke ex-
antevoorwaarden op nationaal of regionaal 
niveau en voor wat betreft de ex-
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op nationaal of regionaal niveau moeten 
worden genomen, met een tijdschema voor 
de uitvoering van die maatregelen, om te 
waarborgen dat uiterlijk twee jaar na de
vaststelling van het 
partnerschapscontract, of als dat eerder is
uiterlijk op 31 december 2016, aan die 
voorwaarden wordt voldaan.

antevoorwaarden die volgens de in lid 2 
bedoelde beoordeling nog niet op de 
datum van indiening van de 
partnerschapsovereenkomst vervuld zijn 
bevat de samenvatting de betroffen 
prioriteiten, de verantwoordelijke 
organen, de te treffen maatregelen om 
alsnog aan de ex-antevoorwaarden te 
voldoen, alsmede een tijdschema voor die 
maatregelen. In elk programma wordt 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften de toepasselijke ex-
antevoorwaarden uiteengezet waarvan bij 
de in lid 2 bedoelde beoordeling is 
vastgesteld dat deze nog niet vervuld zijn 
op de datum van indiening van de 
partnerschapsovereenkomst. De lidstaten 
dienen uiterlijk op 31 december 2016 aan 
genoemde ex-antevoorwaarden te hebben 
voldaan en daar uiterlijk in het jaarlijkse 
uitvoeringverslag in 2017 of het 
voortgangsverslag in datzelfde jaar 
verslag over uit te brengen.

4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's in detail de 
maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen.

Schrappen

5. Bij haar beoordeling van het
partnerschapscontract en de programma's 
beoordeelt de Commissie ook de 
informatie die wordt gegeven over het 
vervullen van de ex-antevoorwaarden.

5. Bij haar beoordeling van de
partnerschapsovereenkomst en/of
programma's beoordeelt de Commissie ook 
of de informatie die door de lidstaat wordt 
gegeven over het vervullen van de 
toepasselijke ex-antevoorwaarden 
consistent en juist is.

Deze beoordeling is beperkt tot de criteria 
die zijn vastgelegd in de fondsspecifieke 
voorschriften en houdt rekening met de 
nationale en regionale bevoegdheden om 
te beslissen over de specifieke en passende 
beleidsmaatregelen, met inbegrip van de 
inhoud van de strategieën.

Wanneer zij een programma vaststelt, kan 
zij besluiten de tussentijdse betalingen aan 
het programma geheel of gedeeltelijk te 

Wanneer zij een programma vaststelt, kan 
de Commissie besluiten om de tussentijdse 
betalingen aan de betreffende prioriteit 
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schorsen totdat de maatregelen om aan een 
ex-antevoorwaarde te voldoen, naar 
tevredenheid zijn voltooid. Wanneer de 
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen.

van dit programma geheel of gedeeltelijk 
te schorsen totdat de in lid 3 bedoelde
maatregelen naar tevredenheid zijn 
voltooid, teneinde aanzienlijke schade aan 
de doeltreffendheid en efficiëntie van de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen van de betreffende prioriteit 
te voorkomen. Wanneer de maatregelen 
om aan een toepasselijke, niet op de datum 
van indiening van het desbetreffende 
programma vervulde ex-antevoorwaarde te 
voldoen niet op de in lid 3 vastgestelde 
uiterste termijn zijn voltooid, vormt dit 
voor de Commissie een grond om haar 
tussentijdse betalingen te schorsen.

5 bis. De Commissie heft onverwijld de 
schorsing van tussentijdse betalingen voor 
een prioriteit op wanneer een lidstaat de 
maatregelen voltooid heeft om te voldoen 
aan de ex-antevoorwaarden die van 
toepassing zijn op dat programma en die 
niet waren vervuld op het moment dat de 
Commissie haar besluit tot schorsing 
nam. Tevens heft zij onverwijld de 
schorsing op indien, ingevolge een 
wijziging van het programma dat 
betrekking heeft op de betrokken 
prioriteit, de betrokken ex-
antevoorwaarde niet langer toepasselijk 
is.

6. De leden 1 tot en met 5 zijn niet van 
toepassing op programma's in het kader 
van het doel "Europese territoriale 
samenwerking".

6. De leden 1 tot en met 5 bis zijn niet van 
toepassing op programma's in het kader 
van het doel "Europese territoriale 
samenwerking".

Or. en

Amendement 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financieringsinstrumenten Financieringsinstrumenten
1. Op basis van een ex-antebeoordeling 
waarbij tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn 
vastgesteld en op basis van 
investeringsbehoeften kunnen de GSK-
fondsen worden gebruikt om 
financieringsinstrumenten in het kader van 
een programma te steunen, ook als deze de 
vorm van paraplufondsen hebben, teneinde 
bij te dragen tot de verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen die in het kader 
van een prioriteit zijn vastgesteld.

1. De Europese structuur- en 
investeringsfondsen kunnen worden 
gebruikt om financieringsinstrumenten in 
het kader van een of meer programma's te 
steunen, ook als deze de vorm van 
paraplufondsen hebben, teneinde bij te 
dragen tot de verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen die in het kader 
van een prioriteit of maatregel zijn 
vastgesteld.

Financieringsinstrumenten mogen worden
gecombineerd met subsidies, 
rentesubsidies of subsidies voor 
garantievergoedingen. In dat geval wordt 
voor elke financieringsvorm een 
afzonderlijke boekhouding bijgehouden.

Financieringsinstrumenten worden 
uitgevoerd om investeringen te steunen 
die naar verwachting financieel 
levensvatbaar zijn en onvoldoende door de 
markt worden gefinancierd. Bij de 
toepassing van de bepalingen van deze 
titel voldoen de beheersautoriteit, het 
paraplufonds, en de instanties die het 
financieringsinstrument uitvoeren aan het 
toepasselijke Unie- en nationale recht, in 
het bijzonder met betrekking tot 
staatssteun en overheidsopdrachten.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
de ex-antebeoordeling van 
financieringsinstrumenten, alsmede 
voorschriften voor de combinatie van 
steun die in de vorm van subsidies, 
rentesubsidies, subsidies voor 
garantievergoedingen en 
financieringsinstrumenten aan 
eindontvangers wordt verleend, 
aanvullende specifieke voorschriften voor 
de subsidiabiliteit van uitgaven en 
voorschriften voor de soorten activiteiten 
die niet voor ondersteuning door 
financieringsinstrumenten in aanmerking 

Schrappen
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komen.

Opmerking bij de vertaling: dit lid is omgevormd tot artikel 32, lid 3 nonies (nieuw); er zijn 
wijzigingen aangebracht aan de bewoording.

Or. en

Amendement 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De steun aan 
financieringsinstrumenten berust op een 
ex-antebeoordeling waarbij 
tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn 
vastgesteld, het geraamde niveau en de 
geraamde omvang van de behoefte aan 
overheidsinvesteringen, en de soorten 
financieringsinstrumenten die voor 
ondersteuning in aanmerking komen.
Deze ex-antebeoordeling omvat:
a) een analyse van de tekortkomingen van 
de markt, de suboptimale 
investeringssituaties en de 
investeringsbehoeften met betrekking tot 
beleidsgebieden en thematische 
doelstellingen of investeringsprioriteiten 
waarvan de aanpak bijdraagt aan de 
verwezenlijking van specifieke 
doelstellingen op grond van een prioriteit 
of een maatregel en door middel van 
financieringsinstrumenten moet worden 
gesteund. Deze analyse wordt verricht op 
basis van de beschikbare methodologie 
van goede praktijken.
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b) een beoordeling van de meerwaarde 
van de financieringsinstrumenten 
waarvoor steun uit de Europese structuur-
en investeringsfondsen wordt overwogen, 
samenhang met andere vormen van 
overheidsinterventie op dezelfde markt, 
mogelijke gevolgen van staatssteun, 
evenredigheid van de voorgenomen 
interventie en maatregelen om 
marktverstoring zoveel mogelijk te 
beperken;
c) een raming van aanvullende publieke 
en particuliere middelen die met het 
financieringsinstrument kunnen worden 
gegenereerd, tot op het niveau van de 
eindontvanger (het verwachte 
hefboomeffect), met name, in voorkomend 
geval, een beoordeling van de behoefte 
aan, en het niveau van de preferentiële 
vergoeding waarmee corresponderende 
middelen van particuliere investeerders 
worden aangetrokken en/of een 
omschrijving van de mechanismen -
bijvoorbeeld procedures van 
concurrerende of voldoende 
onafhankelijke beoordeling - waarmee zal 
worden bepaald welke preferentiële 
vergoedingen er nodig zijn, en in welke 
mate;
d) een beoordeling van de ervaringen met 
soortgelijke instrumenten en ex-
antebeoordelingen door de lidstaat in het 
verleden, en de wijze waarop die ervaring 
voortaan zal worden benut;
e) de voorgestelde investeringsstrategie, 
met name een onderzoek van de 
mogelijkheden voor een 
uitvoeringsregeling in de zin van artikel 
33, de financiële producten die zullen 
worden aangeboden, de beoogde 
eindontvangers, in voorkomend geval de 
voorgenomen combinatie met 
subsidiëring;
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f) een specificatie van de verwachte 
resultaten en de wijze waarop het 
financieringsinstrument er naar verwacht 
toe zal bijdragen dat de specifieke 
doelstellingen van de prioriteit of de 
maatregel worden bereikt, met inbegrip 
van de indicatoren voor deze verwachte 
bijdrage;
g) voorschriften op grond waarvan de ex-
antebeoordeling desgewenst kan worden 
herzien en geactualiseerd gedurende de 
uitvoering van een 
financieringsinstrument dat op basis van 
een dergelijke beoordeling is uitgevoerd, 
indien de beheersautoriteit tijdens de 
uitvoeringsperiode oordeelt dat in de ex-
antebeoordeling de marktvoorwaarden ten 
tijde van de uitvoering mogelijk niet meer 
nauwkeurig tot uiting komen.

Or. en

Amendement 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De ex-antebeoordeling kan 
gefaseerd worden uitgevoerd. Zij wordt in 
ieder geval voltooid voordat de 
beheersautoriteit besluit een 
financieringsinstrument te voorzien van 
programmabijdragen.
De bevindingen en conclusies van de ex-
antebeoordeling met betrekking tot een 
financieringsinstrument worden 
samengevat bekendgemaakt binnen drie 
maanden nadat de beoordeling is voltooid.
De ex-antebeoordeling wordt in 
overeenstemming met de fondsspecifieke 
regels ter informatie aan het 
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toezichtcomité voorgelegd.

Or. en

Amendement 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Eindontvangers van steun uit 
financieringsinstrumenten mogen ook 
subsidies of andere bijstand ontvangen uit 
een programma of uit een ander door de 
begroting van de Unie ondersteund 
instrument. In dat geval wordt voor elke 
financieringsbron een afzonderlijke 
boekhouding bijgehouden.

Schrappen

Opmerking bij de vertaling: dit lid is omgevormd tot artikel 32, lid 3 nonies (nieuw); er zijn 
wijzigingen aangebracht aan de bewoording.

Or. en

Amendement 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bijdragen in natura zijn geen 
subsidiabele uitgaven voor 
financieringsinstrumenten, behalve als 
het gaat om bijdragen in de vorm van 
grond of onroerend goed voor 
investeringen om stedelijke ontwikkeling 
of stadsherstel te ondersteunen en de 
grond of het onroerend goed deel 

Schrappen
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uitmaakt van de investering. Dergelijke 
bijdragen in de vorm van land of 
onroerend goed zijn subsidiabel op 
voorwaarde dat aan de voorwaarden in 
artikel 59 wordt voldaan.
Opmerking bij de vertaling: dit lid is omgevormd tot artikel 32, lid 3 nonies (nieuw); daarbij 
is een klein aantal wijzigingen aangebracht (toevoeging van "plattelandsontwikkeling" en 
wijziging van "artikel 59" in "artikel 59, lid 1".

Or. en

Amendement 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ingeval financieringsinstrumenten 
de financiering aan ondernemingen, 
waaronder het mkb, ondersteunen, wordt 
dergelijke steun ingezet voor de oprichting 
van nieuwe ondernemingen, 
aanloopkapitaal - te weten zaaikapitaal en 
beginkapitaal - expansiekapitaal, kapitaal 
ter versterking van de algemene 
bedrijfsactiviteiten of de uitvoering van 
nieuwe projecten, de penetratie van 
nieuwe markten of nieuwe 
ontwikkelingen door bestaande 
ondernemingen, dit zonder afbreuk aan 
toepasselijke staatssteunregels van de EU 
en in overeenstemming met de 
fondsspecifieke voorschriften. De steun 
kan investeringen in materiële en 
immateriële activa omvatten, alsmede 
bedrijfskapitaal, binnen de grenzen van 
de toepasselijke staatssteunregels van de 
EU en als stimulans voor de particuliere 
sector als verstrekker van financiële steun 
aan ondernemingen. De steun kan tevens 
de kosten omvatten van de overdracht, 
tussen onafhankelijke investeerders, van 
de eigendomsrechten op een 
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onderneming.

Or. en

Amendement 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Financieringsinstrumenten mogen 
worden gecombineerd met subsidies, 
rentesubsidies of subsidies voor 
garantievergoedingen. Indien steun uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen wordt verstrekt met 
behulp van financieringsinstrumenten en 
in een gecombineerde operatie, samen 
met andere steunvormen die rechtstreeks 
betrekking hebben op 
financieringsinstrumenten waarmee 
dezelfde eindontvangers worden beoogd -
met name technische ondersteuning, 
rentesubsidies of subsidies voor 
garantievergoedingen – gelden de op de 
financieringsinstrumenten toepasselijke 
voorschriften voor elke vorm van steun in 
het kader van die operatie. In die gevallen 
zijn de staatssteunregels van de EU van 
toepassing, en wordt voor elke steunvorm 
een afzonderlijke boekhouding gevoerd.

Or. en

Amendement 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Eindontvangers van een 
financieringsinstrument van een 
Europees structuur- en investeringsfonds 
komen tevens in aanmerking voor steun 
van een prioriteit of programma van een 
ander Europees structuur- en 
investeringsfonds of van een ander 
instrument dat gedragen wordt door de 
begroting van de EU in overeenstemming
met de EU-regels inzake staatssteun. Er 
moet in dit geval voor elke bron van steun 
een aparte administratie worden 
bijgehouden en de steun van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen dient 
onderdeel uit te maken van een concrete 
actie met subsidiabele uitgaven die los 
staan van andere bronnen van bijstand. 

Or. en

Amendement 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De combinatie van steun in 
de vorm van subsidies en uit 
financieringsinstrumenten, in de zin van 
de leden 5 en 6, mag dezelfde 
uitgavenpost betreffen, op voorwaarde dat 
de som van de gecombineerde 
steunvormen het totale bedrag van die 
uitgavenpost niet overschrijdt en onder 
toepasselijke EU-regelgeving inzake 
staatssteun valt. Subsidies worden niet 
gebruikt om steun uit 
financieringsinstrumenten terug te 
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betalen. Financieringsinstrumenten 
worden niet gebruikt om subsidies te 
voorfinancieren.

Or. en

Amendement 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 sexies. Bijdragen in natura zijn geen 
subsidiabele uitgaven voor 
financieringsinstrumenten, behalve als 
het gaat om bijdragen in de vorm van 
grond of onroerend goed voor 
investeringen om plattelandsontwikkeling, 
stedelijke ontwikkeling of stadsherstel te 
ondersteunen en de grond of het 
onroerend goed deel uitmaakt van de 
investering. Dergelijke bijdragen in de 
vorm van grond of onroerend goed zijn 
subsidiabel op voorwaarde dat aan de 
voorwaarden in artikel 59, lid 1, wordt 
voldaan.

Or. en

Amendement 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 septies. btw-uitgaven zijn geen 
subsidiabele uitgaven van een actie, 
behalve wanneer btw krachtens de 
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nationale btw-wetgeving niet kan worden 
teruggevorderd. Bij de bepaling of 
uitgaven al dan niet subsidiabel zijn 
krachtens het financieringsinstrument, 
wordt de behandeling van btw op het 
niveau van de door de eindontvanger 
gedane investeringen buiten beschouwing 
gelaten. Indien een 
financieringsinstrument echter 
gecombineerd worden met subsidies 
krachtens lid 5 en lid 6, zijn de bepalingen 
van artikel 59, lid 3 van toepassing op de 
subsidie.

Or. en

Amendement 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 octies. Voor doeleinden van 
tenuitvoerlegging van dit artikel zijn de 
toepasselijke staatssteunregels de 
staatssteunregels van kracht op het 
moment waarop de beheersautoriteit of 
het paraplufonds programmabijdragen 
aan een financieel instrument toezeggen, 
of in voorkomend geval op het moment 
wanneer het financieringsinstrument 
contractueel programmabijdragen toekent
aan eindontvangers.

Or. en

Amendement 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 nonies. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die 
aanvullende specifieke voorschriften 
bevatten voor de aankoop van grond en de 
combinatie van technische bijstand met 
financieringsinstrumenten.

Or. en

Amendement 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoering van financieringsinstrumenten Uitvoering van financieringsinstrumenten
1. Bij de toepassing van artikel 32 mogen 
de beheersautoriteiten een financiële 
bijdrage aan de volgende 
financieringsinstrumenten verlenen:

1. Bij de toepassing van artikel 32 mogen 
de beheersautoriteiten een financiële 
bijdrage aan de volgende 
financieringsinstrumenten verlenen:

a) op EU-niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten onder direct of 
indirect beheer van de Commissie;

a) op EU-niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten onder direct of 
indirect beheer van de Commissie;

b) op nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, beheerd door of 
onder verantwoordelijkheid van de 
beheersautoriteit.

b) op nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, beheerd door of 
onder verantwoordelijkheid van de 
beheersautoriteit.

2. Titel [VIII] van het Financieel 
Reglement is van toepassing op de in lid 1, 
onder a), bedoelde 
financieringsinstrumenten. Bijdragen uit 
de GSK-fondsen aan de in lid 1, onder a), 
bedoelde financieringsinstrumenten, 
worden op afzonderlijke rekeningen gestort 

2. Bijdragen uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen aan de in lid 1, onder 
a), bedoelde financieringsinstrumenten, 
worden op afzonderlijke rekeningen gestort 
en overeenkomstig de doelstellingen van 
de betrokken Europese structuur- en 
investeringsfondsen gebruikt om acties en 
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en overeenkomstig de doelstellingen van 
de betrokken GSK-fondsen gebruikt om 
acties en eindontvangers te ondersteunen 
die verenigbaar zijn met het programma of 
de programma's waaruit deze bijdragen 
afkomstig zijn.

eindontvangers te ondersteunen die 
verenigbaar zijn met het programma of de 
programma's waaruit deze bijdragen 
afkomstig zijn. Voor bijdragen aan 
dergelijke financieringsinstrumenten
gelden de bepalingen van deze 
verordening tenzij uitdrukkelijk in 
uitzonderingen is voorzien. Hiermee 
wordt niet geraakt aan de regels die 
gelden voor de inrichting en uitvoering 
van de financieringsinstrumenten 
opgenomen in het Financieel Reglement, 
tenzij deze strijdig zijn met de regels van 
de gemeenschappelijke verordening, in 
welk geval de laatstgenoemde regeling 
voorrang heeft.

3. Voor de in lid 1), onder b), bedoelde 
financieringsinstrumenten kan de 
beheersautoriteit een financiële bijdrage 
aan de volgende financieringsinstrumenten 
verlenen:

3. Voor de in lid 1), onder b), bedoelde 
financieringsinstrumenten kan de 
beheersautoriteit een financiële bijdrage 
aan de volgende financieringsinstrumenten 
verlenen:

a) financieringsinstrumenten die aan de 
door de Commissie vastgestelde 
standaardvoorwaarden voldoen, door 
middel van uitvoeringshandelingen volgens 
de in artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure;

a) financieringsinstrumenten die aan de 
door de Commissie vastgestelde 
standaardvoorwaarden voldoen, door 
middel van uitvoeringshandelingen volgens 
de in artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure;

b) bestaande of nieuwe 
financieringsinstrumenten die specifiek 
bedoeld zijn om het beoogde doel te 
bereiken en aan de toepasselijke nationale 
en EU-voorschriften voldoen.

b) bestaande of nieuwe 
financieringsinstrumenten die specifiek 
bedoeld zijn om de specifieke, op grond 
van de desbetreffende prioriteit 
vastgestelde doelstellingen te bereiken.

De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
die specifieke voorschriften bevatten voor 
bepaalde soorten 
financieringsinstrumenten als bedoeld 
onder b) en de producten die met deze 
instrumenten kunnen worden geleverd.

Schrappen

4. Wanneer de beheersautoriteit steun 
verleent aan de in lid 1, onder b), bedoelde 
financieringsinstrument, mag deze 
autoriteit:

4. Wanneer de beheersautoriteit steun 
verleent aan de in lid 1, onder b), bedoelde 
financieringsinstrument, mag deze 
autoriteit:

a) investeren in het kapitaal van bestaande 
rechtspersonen of nieuw opgerichte 

a) investeren in het kapitaal van bestaande 
rechtspersonen of pas opgerichte 
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rechtspersonen, waaronder uit andere GSK-
fondsen gefinancierde rechtspersonen, die 
belast zijn met de uitvoering van 
financieringsinstrumenten overeenkomstig 
de doelstellingen van de betrokken GSK-
fondsen en die uitvoeringstaken zullen 
verrichten; de steun aan dergelijke 
investeringen moet beperkt zijn tot de 
bedragen die nodig zijn om nieuwe 
financieringsinstrumenten
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
verordening uit te voeren; of 

rechtspersonen, waaronder uit andere 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen gefinancierde 
rechtspersonen, die belast zijn met de 
uitvoering van financieringsinstrumenten 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
betrokken Europese structuur- en 
investeringsfondsen, en die 
uitvoeringstaken zullen verrichten; de 
steun aan dergelijke rechtspersonen moet 
beperkt zijn tot de bedragen die nodig zijn 
om nieuwe investeringen te doen 
overeenkomstig artikel 32 en de 
doelstellingen van deze verordening; of

b) uitvoeringstaken toevertrouwen aan: b) uitvoeringstaken toevertrouwen aan:
(i) de Europese Investeringsbank; (i) de Europese Investeringsbank;

(ii) internationale financiële instellingen 
waarvan een lidstaat aandeelhouder is of in 
een lidstaat gevestigde financiële 
instellingen die onder overheidstoezicht 
een openbaar belang nastreven, 
geselecteerd volgens de toepasselijke 
nationale en EU-voorschriften;

(ii) internationale financiële instellingen 
waarvan een lidstaat aandeelhouder is of in 
een lidstaat gevestigde financiële 
instellingen die onder overheidstoezicht 
een openbaar belang nastreven;

(iii) een publiek- of privaatrechtelijke 
instantie, geselecteerd volgens de 
toepasselijke nationale en EU-
voorschriften;

(iii) een publiek- of privaatrechtelijke 
instantie;

c) rechtstreeks uitvoeringstaken verrichten 
voor financieringsinstrumenten die 
uitsluitend leningen of garanties 
verstrekken.

c) rechtstreeks uitvoeringstaken verrichten 
voor financieringsinstrumenten die 
uitsluitend leningen of garanties 
verstrekken. In dat geval geldt de 
beheersautoriteit als begunstigde in de zin 
van artikel 2, lid 8;
Bij de uitvoering van het 
financieringsinstrument zien de in de 
punten a), b) en c), bedoelde instanties 
erop toe dat het toepasselijke EU- en 
nationale recht wordt nageleefd, met 
inbegrip van de voorschriften betreffende 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, staatssteun, 
overheidsopdrachten en normen, en de 
toepasselijke wetgeving inzake witwassen 
van geld, bestrijding van terrorisme en 
belastingfraude. Deze instanties worden 
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niet opgericht, en onderhouden geen 
zakenrelaties met instanties die zijn 
opgericht in jurisdicties welke niet met de 
EU samenwerken bij de toepassing van de 
internationaal overeengekomen 
belastingnormen; zij nemen de bedoelde 
voorschriften op in hun overeenkomsten 
met de geselecteerde financiële 
intermediairs.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
financieringsovereenkomsten, voor de rol 
en de verantwoordelijkheid van entiteiten 
waaraan uitvoeringstaken worden 
toevertrouwd en voor beheerskosten en -
vergoedingen.

Schrappen

Opmerking bij de vertaling: dit lid is omgevormd tot artikel 33, lid 4, laatste alinea; er zijn 
wijzigingen aangebracht aan de bewoording.

4.1.bis. In geval van uitvoering van een 
financieringsinstrument op grond van lid 
4, onder a) en b), worden, onverminderd 
de uitvoeringsstructuur van het 
instrument, de algemene en bijzondere 
voorwaarden inzake de 
programmabijdragen voor het 
financieringsinstrument in 
overeenstemming met bijlage X vastgelegd 
in financieringsovereenkomsten op de 
volgende niveaus:
a) in voorkomend geval tussen de naar 
behoren gemachtigde vertegenwoordigers 
van de beheersautoriteit en de instantie 
die het paraplufonds uitvoert, en
b) tussen de naar behoren gemachtigde 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit of, in voorkomend geval, 
de instantie die het paraplufonds uitvoert, 
en de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert.
4.1.ter. Met betrekking tot 
financieringsinstrumenten die op grond 
van lid 4, onder c), worden uitgevoerd, 
worden de algemene en bijzondere 
voorwaarden inzake de 
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programmabijdragen voor het 
financieringsinstrument in 
overeenstemming met bijlage X vastgelegd 
in een strategiedocument, dat door het 
toezichtcomité wordt besproken.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 bij gedelegeerde handeling 
aanvullende bijzondere voorschriften vast 
te stellen betreffende de rol, de 
aansprakelijkheid en de taken van de 
instanties die financiële instrumenten 
uitvoeren, bijbehorende selectiecriteria en 
producten die met deze instrumenten 
kunnen worden geleverd overeenkomstig 
artikel 32. De Commissie stelt het 
Europees Parlement en de Raad binnen 
vier maanden na de vaststelling van deze 
verordening gelijktijdig in kennis van de 
overeenkomstig artikel 142 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen.

5. Wanneer de in lid 4, onder b), punten i)
en ii), bedoelde entiteiten
financieringsinstrumenten ten uitvoer 
leggen door middel van paraplufondsen, 
mogen zij een deel van de uitvoering op 
hun beurt aan financiële intermediairs 
toevertrouwen, op voorwaarde dat zij 
onder hun verantwoordelijkheid 
waarborgen dat die financiële intermediairs 
aan de criteria in [artikel 57 en artikel 131, 
leden 1, 1 bis en 3,] van het Financieel 
Reglement voldoen. Financiële 
intermediairs worden geselecteerd volgens 
openbare, transparante, evenredige en niet-
discriminerende procedures, waarbij 
belangenconflicten worden vermeden.

5. Bij de uitvoering van paraplufondsen 
mogen de in lid 4, onder a) en b), bedoelde 
instanties een deel van de uitvoering op 
hun beurt aan financiële intermediairs 
toevertrouwen, op voorwaarde dat zij 
onder hun verantwoordelijkheid 
waarborgen dat de financiële intermediairs 
aan de criteria in artikel 140, lid 1, 2 en 4, 
van het Financieel Reglement voldoen. 
Financiële intermediairs worden 
geselecteerd volgens openbare, 
transparante, evenredige en niet-
discriminerende procedures, waarbij 
belangenconflicten worden vermeden.

6. De in lid 4, onder b), bedoelde entiteiten
waaraan uitvoeringstaken zijn 
toevertrouwd, openen namens de 
beheersautoriteit fiduciaire rekeningen op 
hun eigen naam. De activa op deze
fiduciaire rekeningen worden beheerd 
volgens het beginsel van goed financieel 
beheer, met inachtneming van passende 
prudentiële voorschriften, en hebben een 
passende liquiditeit.

6. De in lid 4, onder b), bedoelde instanties
waaraan uitvoeringstaken zijn 
toevertrouwd, openen namens de 
beheersautoriteit fiduciaire rekeningen op 
hun eigen naam, of stellen het 
financieringsinstrument in als 
afzonderlijk financieel geheel binnen een 
financiële instelling. In het geval van een 
afzonderlijk financieel geheel worden de 
in het financieringsinstrument 
geïnvesteerde programmamiddelen met 
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behulp van een aparte boekhouding 
onderscheiden van de overige in de 
financiële instelling beschikbare 
middelen. De activa op de 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.

6 bis. Er mogen, in overeenstemming met 
de fondsspecifieke voorschriften, op het 
niveau van het paraplufonds, het 
financieringsinstrument of 
eindontvangers, de nodige nationale 
publieke en private bijdragen worden 
geleverd, waaronder in voorkomend geval 
bijdragen in natura zoals bedoeld in 
artikel 32, lid 8, 

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die specifieke 
voorschriften bevatten voor de overdracht 
en het beheer van activa die beheerd 
worden door entiteiten waaraan 
uitvoeringstaken worden toevertrouwd en 
voor de omrekening van activa in euro's of 
in nationale valuta's.

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die specifieke 
voorschriften bevatten voor de overdracht 
en het beheer van activa die beheerd 
worden door entiteiten waaraan 
uitvoeringstaken worden toevertrouwd en 
voor de omrekening van activa in euro's of 
in nationale valuta's.

Or. en

Amendement 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomstig artikel 64 
geaccrediteerde instanties verrichten geen 
verificaties ter plaatse voor concrete acties 
die overeenkomstig artikel 33, lid 1, 
onder a), uitgevoerde 

1. Instanties die in geval van het EFRO, 
het CF, het ESF en het EFMZV 
overeenkomstig artikel 113 bis zijn 
aangewezen en in geval van het ELFPO 
overeenkomstig artikel 72 van de POV,
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financieringsinstrumenten omvatten. Zij 
ontvangen op gezette tijden 
controleverslagen van de instanties die met 
de uitvoering van deze 
financieringsinstrumenten belast zijn.

verrichten geen verificaties ter plaatse voor 
concrete acties die overeenkomstig 
artikel 33, lid 1, onder a), uitgevoerde 
financieringsinstrumenten omvatten. Zij 
ontvangen op gezette tijden 
controleverslagen van de instanties die met 
de uitvoering van deze 
financieringsinstrumenten belast zijn.

Or. en

Amendement 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de betalingen aan eindontvangers; a) de betalingen aan eindontvangers, en in 
de in artikel 32, lid 5, bedoelde gevallen, 
de betalingen ten gunste van de 
eindontvangers;

Or. en

Amendement 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De instantie die het paraplufonds 
uitvoert en de op grond van artikel 33, lid 
4, onder a) en b), met de uitvoering van de 
financieringsinstrumenten belaste 
instanties mogen beheerskosten en -
vergoedingen in de zin van lid 1, onder d,) 
en lid 2, in rekening brengen, die evenwel 
de maxima – zoals bepaald bij de in dat lid 
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bedoelde gedelegeerde handeling - niet 
mogen overschrijden. Aangezien de 
beheerskosten directe en indirecte kosten 
omvatten die tegen overlegging van 
betalingsbewijzen worden vergoed, 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.
De beheerskosten- en vergoedingen 
kunnen tevens een afsluitprovisie 
omvatten. Afsluitprovisies die geheel of 
gedeeltelijk aan de eindontvanger worden 
berekend, gelden niet als subsidiabele 
uitgave.
Beheerskosten en -vergoedingen, onder 
meer in verband met werkzaamheden die 
vóór de ondertekening van de 
financieringsovereenkomst worden 
verricht met het oog op de instelling van 
het financieringsinstrument, gelden als 
subsidiabel vanaf de datum van 
ondertekening van de relevante 
financieringsovereenkomst.
De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 142 de regels 
inzake de berekening van de 
beheerskosten en -vergoedingen vast te 
stellen, alsmede de regels inzake 
vergoeding van de gekapitaliseerde 
beheerskosten en -vergoedingen voor 
financiële instrumenten op basis van 
effecten en microkrediet.

Or. en

Amendement 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) nadere investeringen door dezelfde of 
andere financieringsinstrumenten, 
overeenkomstig de doelen van het 
programma of de programma's.

c) nadere investeringen door dezelfde of 
andere financieringsinstrumenten, 
overeenkomstig de specifieke 
doelstellingen van een prioriteit;

(Noot: Dit punt c) wordt punt a) in lid 1 van artikel 38 in het amendement van het Parlement.)

Or. en

Amendement 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verslag over de uitvoering van de 
financieringsinstrumenten

Verslag over de uitvoering van de 
financieringsinstrumenten

1. De beheersautoriteit stuurt de 
Commissie een specifiek verslag over de 
concrete acties die 
financieringsinstrumenten omvatten, dat 
als bijlage bij het jaarverslag over de 
uitvoering wordt gevoegd.

1. De beheersautoriteit stuurt de 
Commissie een specifiek verslag over de 
concrete acties die 
financieringsinstrumenten omvatten, dat 
als bijlage bij het jaarverslag over de 
uitvoering wordt gevoegd.

2. In het in lid 1 bedoelde verslag wordt 
voor elk financieringsinstrument de 
volgende informatie opgenomen:

2. In het in lid 1 bedoelde verslag wordt 
voor elk financieringsinstrument de 
volgende informatie opgenomen:

a) vermelding van het programma en van 
de prioriteit op grond waarvan de steun uit 
het GSK-fonds wordt verleend;

a) vermelding van het programma en van 
de prioriteit of maatregel op grond 
waarvan de steun uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen wordt 
verleend;

b) beschrijving van het 
financieringsinstrument en de 
uitvoeringsregelingen;

b) beschrijving van het 
financieringsinstrument en de 
uitvoeringsregelingen;

c) vermelding van de instanties waaraan c) vermelding van de in artikel 33, lid 1, 
letter a, lid 4, letter a, b en c bedoelde 
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uitvoeringstaken zijn toevertrouwd; instanties die financieringsinstrumenten 
uitvoeren en in voorkomend geval de 
instanties die de paraplufondsen beheren, 
alsook de in artikel 33, lid 6 bedoelde 
financiële intermediairs;

d) naar programma en prioriteit of 
maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de 
steun aan het financieringsinstrument als 
vermeld in de bij de Commissie 
ingediende betalingsverzoeken;

d) naar prioriteit of maatregel uitgesplitst 
totaalbedrag aan programmabijdragen dat
is uitbetaald aan het 
financieringsinstrument; 

e) naar programma en prioriteit of 
maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de 
steun die door het
financieringsinstrument aan de 
eindontvangers is betaald of in 
garantiecontracten is vastgelegd, als 
vermeld in bij de Commissie ingediende 
betalingsverzoeken;

e) naar programma en prioriteit of 
maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de 
steun die betaald is aan de eindontvangers
of ten gunste van de eindontvangers of die 
is vastgelegd in garantiecontracten, dit 
alles voor investeringen in 
eindontvangers, alsook voor gemaakte 
beheerskosten of betaalde 
beheersvergoedingen;

f) inkomsten van en terugbetalingen aan
het financieringsinstrument;

f) de uitvoering van het 
financieringsinstrument, met inbegrip van 
vooruitgang bij het opzetten daarvan en 
bij de selectie van de instanties voor de 
uitvoering van het 
financieringsinstrument (met inbegrip 
van het orgaan dat het paraplufonds 
uitvoert);
f bis) rente en andere opbrengsten 
voortvloeiend uit de steun van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen aan het financieel 
instrument, cumulatieve bedragen van 
programmamiddelen die zijn terugbetaald 
aan financieringsinstrumenten uit 
investeringen of uit de vrijgave van 
toegezegde middelen, met inbegrip van 
terugbetaald kapitaal en voordelen, alsook 
andere verdiensten of opbrengsten als 
rente, garantievergoedingen, dividenden, 
kapitaalwinsten of andere door 
investeringen gegenereerde inkomsten;

g) multiplicatoreffect van de door het 
financieringsinstrument gedane 
investeringen en waarde van de 
investeringen en deelnemingen;

g) voortgang met het bewerkstelligen van 
het verwachte hefboomeffect van de door 
het financieringsinstrument gedane 
investeringen en waarde van de 
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investeringen en deelnemingen;

g bis) de waarde van beleggingen in 
aandelen, met betrekking tot voorgaande 
jaren;

h) bijdrage van het financieringsinstrument 
tot de verwezenlijking van de indicatoren 
van het programma en van de prioriteit.

h) bijdrage van het financieringsinstrument 
tot de verwezenlijking van de indicatoren 
van de prioriteit of de maatregel.

De onder g) en h) bedoelde informatie 
mag uitsluitend worden opgenomen in de 
bijlage bij de in 2017 en 2019 ingediende 
jaarlijkse uitvoeringsverslagen en in het 
eindverslag. De onder a) en h) vermelde 
controleverplichtingen zijn niet van 
toepassing op het niveau van de 
eindontvangers.
2 bis. De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandeling, volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure, regelingen van 
eenvormige voorwaarden vast inzake de te 
gebruiken modellen bij het toezicht op en 
de verslaglegging over de 
financieringsinstrumenten en over de 
verslagleggings- en toezichtsinformatie 
die wordt verstrekt aan de Commissie.
2 ter. De Commissie overlegt elk jaar, te 
beginnen vanaf 2016, binnen zes 
maanden na de deadline voor de 
indiening van de jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen voor het EFRO, het 
ESF en het CF zoals bedoeld in artikel 
101, lid 1 en voor het ELFPO zoals 
bedoeld in artikel 82 van de ELFPO-
verordening, alsmede overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften voor het 
EFMZV, de nodige samenvattingen van 
de door de beheersautoriteiten 
overeenkomstig dit artikel ingediende 
gegevens over de vooruitgang die geboekt 
is bij de financiering en de 
tenuitvoerlegging van de financiële 
instrumenten. Deze samenvattingen 
worden overgemaakt aan het Europees 
Parlement en de Raad en openbaar 
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gemaakt.
3. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde
onderzoeksprocedure bij 
uitvoeringshandeling de uniforme 
voorwaarden vast voor het toezicht en 
voor het aan de Commissie verstrekken 
van informatie over het toezicht, onder 
andere voor de in artikel 33, lid 1, 
onder a), bedoelde
financieringsinstrumenten.

3. De Commissie draagt zorg voor 
uniforme voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van dit artikel door 
middels uitvoeringshandelingen 
overeenkomstig de in artikel 143, lid 3, 
uiteengezette onderzoeksprocedure, de 
voor de verslaglegging over de 
financieringsinstrumenten te gebruiken 
modellen vast te leggen.

Or. en

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inkomstengenererende concrete acties Concrete acties die na voltooiing netto-
inkomsten genereren
1 bis. Dit artikel is van toepassing op 
concrete acties die na de voltooiing ervan 
netto-inkomsten genereren. Voor de 
toepassing van dit artikel wordt onder 
"netto-inkomsten"verstaan de instroom 
van kasmiddelen die de gebruikers 
genereren door 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 exploitatiekosten 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 exploitatiekosten 
worden in de netto-inkomsten 
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opgenomen, tenzij deze worden 
tenietgedaan door een evenredige 
verlaging van de exploitatiesubsidies.
Indien niet alle investeringskosten voor 
medefinanciering in aanmerking komen, 
worden de netto-inkomsten 
verhoudingsgewijs toegerekend aan de 
wel en niet subsidiabele delen van de 
investeringskosten.

1. Netto-inkomsten die na voltooiing van 
een concrete actie binnen een specifieke 
referentieperiode worden gegenereerd, 
worden van tevoren met een van de 
volgende methoden bepaald:

Schrappen

a) toepassing van een vast 
inkomstenpercentage voor het betrokken 
type concrete actie;

Schrappen

b) berekening van de actuele waarde van 
de netto-inkomsten van de concrete actie, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
toepassing van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt en eventueel met 
billijkheidsoverwegingen met betrekking 
tot de relatieve welvaart van de betrokken 
lidstaat.

Schrappen

Opmerking bij de vertaling: dit lid is verplaatst naar artikel 54, lid 2 bis (nieuw): er zijn 
wijzigingen aangebracht aan de bewoording.
De subsidiabele uitgaven van de concrete 
actie waarvoor medefinanciering wordt 
verleend, mogen niet hoger zijn dan de 
actuele waarde van de investeringskosten 
van de concrete actie na aftrek van de 
actuele waarde van de netto-inkomsten 
zoals bepaald met een van deze methoden.

Schrappen

Opmerking bij de vertaling: dit lid is omgevormd tot artikel 54, lid 1 bis (nieuw); er zijn 
wijzigingen aangebracht aan de bewoording.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de vaststelling 
van het onder a) bedoelde vaste 
percentage.

Schrappen

Opmerking bij de vertaling: dit lid is omgevormd tot artikel 54, lid 2 bis (nieuw), letter a: er 
zijn wijzigingen aangebracht aan de bewoording.
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De Commissie stelt de onder b) bedoelde 
methode vast bij uitvoeringshandelingen 
volgens de in artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen

Opmerking bij de vertaling: dit lid is omgevormd tot artikel 54, lid 2 bis (nieuw), letter b; er 
zijn wijzigingen aangebracht aan de bewoording.

1 bis. De subsidiabele uitgaven van de 
concrete actie waarvoor medefinanciering 
uit de fondsen wordt verleend, worden van 
tevoren verminderd, rekening houdend 
met de netto-inkomsten die de concrete 
actie kan genereren gedurende een 
welbepaalde referentieperiode die zowel 
de periode van uitvoering van de concrete 
actie als de periode na de voltooiing ervan 
bestrijkt.

2. Wanneer de inkomsten niet vooraf 
objectief kunnen worden bepaald volgens 
de in lid 1 beschreven methoden, worden 
de netto-inkomsten die binnen drie jaar 
na voltooiing van de concrete actie, of als 
dit eerder is tot uiterlijk 
30 september 2023, worden gegenereerd, 
van de aan de Commissie gedeclareerde 
uitgaven afgetrokken.

Schrappen

Opmerking bij de vertaling: dit lid is verplaatst naar artikel 54, lid 4 ter (nieuw): er zijn 
wijzigingen aangebracht aan de bewoording.

2 bis. De mogelijke netto-inkomsten van 
de concrete actie worden tevoren bepaald 
aan de hand van een van de volgende 
methoden die beheersautoriteit kiest voor 
een sector, een subsector of een type 
concrete actie:
a) toepassing van een vast netto-
inkomstenpercentage voor de sector of 
subsector van de concrete actie als 
omschreven in bijlage [XXX] of in een 
van de hierna bedoelde gedelegeerde 
handelingen.
De Commissie wordt gemachtigd om in 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 142 ter wijziging 
van bijlage door de in Bijlage [XXX] 
vastgestelde vaste percentages bij te 
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stellen, in voorkomend geval rekening 
houdend met historische gegevens, het 
eventuele terugverdienen van de kosten en 
het beginsel dat de vervuiler betaalt.
De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 142 ter vaststelling 
van vaste percentages voor sectoren en 
subsectoren op het gebied van de ICT, 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie en 
energie-efficiëntie1. De Commissie stelt 
het Europees Parlement en de Raad 
uiterlijk op 30 juni 2015 van de 
gedelegeerde handelingen in kennis.
1 De verklaring van de Commissie bevindt 
zich aan het einde van deze tabel
Voorts wordt de Commissie gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 142 in naar 
behoren gemotiveerde gevallen 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor aanvullende sectoren of subsectoren, 
met inbegrip van de subsectoren voor 
sectoren van bijlage [XXX] die onder de 
in artikel 9 omschreven thematische 
doelstellingen vallen en door de GSK-
fondsen worden gesteund.
Ingeval deze methode wordt toegepast, 
dient bij de toepassing van het vaste 
percentage rekening te worden gehouden 
met alle netto-inkomsten die worden 
gegenereerd tijdens de uitvoering van de 
concrete actie en na de voltooiing ervan; 
deze netto-inkomsten worden derhalve 
achteraf niet afgetrokken van de 
subsidiabele uitgaven van de concrete 
actie.
b) berekening van de verlaagde netto-
inkomsten van de concrete actie, waarbij 
rekening wordt gehouden met de passende 
referentieperiode voor de sector of 
subsector van de concrete actie, de 
normaal verwachte rentabiliteit van de 
betrokken investeringscategorie, de 
toepassing van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt, alsook in voorkomend 
geval met billijkheidsoverwegingen met 
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betrekking tot de relatieve welvaart van de 
betrokken lidstaat of regio.

Zodra er middels een gedelegeerde 
handeling een vast percentage is 
vastgesteld voor een nieuwe sector of een 
subsector, kan de beheersautoriteit ervoor 
kiezen de onder letter a uiteengezette 
methode voor nieuwe acties met 
betrekking tot de sector of subsector in 
kwestie toe te passen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen ter vaststelling van de onder 
letter b bedoelde methode.
Ingeval deze methode wordt toegepast, 
worden de tijdens de uitvoering van de 
concrete actie gegenereerde netto-
inkomsten die voortvloeien uit 
inkomstenbronnen waarmee geen 
rekening is gehouden bij het bepalen van 
de mogelijke netto-inkomsten van de 
concrete actie, uiterlijk op het ogenblik 
van de door de begunstigde ingediende 
aanvraag voor de eindbetaling 
afgetrokken van de subsidiabele uitgaven 
van de concrete actie.

3. De leden 1 en 2 zijn alleen van 
toepassing op concrete acties waarvan de 
totale kosten meer dan 1 000 000 euro 
bedragen.

Schrappen

Opmerking bij de vertaling: dit lid is omgevormd tot artikel 54, lid 4 quater (nieuw), letter b; 
er zijn wijzigingen aangebracht aan de bewoording.

3 bis. De methode waarmee de netto-
inkomsten worden afgetrokken van de 
uitgaven voor de actie die zijn 
weergegeven in het bij de Commissie 
ingediende betalingsverzoek wordt 
vastgesteld overeenkomstig nationale 
voorschriften.

4. Dit artikel is niet van toepassing op het 
ESF.

Schrappen

Opmerking bij de vertaling: dit lid is omgevormd tot artikel 54, lid 4 quater (nieuw), letter a; 
er zijn wijzigingen aangebracht aan de bewoording.
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4 bis. Als alternatief voor de toepassing 
van de in lid 3 omschreven methoden, kan 
het in artikel 53, lid 1, bedoelde maximale 
medefinancieringspercentage op verzoek 
van een lidstaat op het tijdstip van 
aanneming van een programma worden 
verminderd voor een prioriteit of 
maatregel met betrekking tot welke voor 
alle in het kader daarvan te steunen 
concrete acties een uniform vast 
percentage overeenkomstig lid 3, onder a), 
kan worden toegepast. De vermindering is 
minstens gelijk aan het bedrag dat wordt 
verkregen door het maximale 
medefinancieringspercentage van de Unie 
dat uit hoofde van de fondsspecifieke 
voorschriften van toepassing is, te 
vermenigvuldigen met het betrokken vaste 
percentage als bedoeld in lid 3, onder a).
Ingeval deze methode wordt toegepast, 
dient bij de toepassing van het verlaagde 
medefinancieringspercentage rekening te 
worden gehouden met alle netto-
inkomsten die worden gegenereerd tijdens 
de uitvoering van de concrete actie en na 
de voltooiing ervan; deze inkomsten 
worden derhalve achteraf niet 
afgetrokken van de subsidiabele uitgaven 
van de concrete actie.
4 ter. Indien de inkomsten niet vooraf 
objectief kunnen worden bepaald volgens 
een van de in de leden 3 of 5 beschreven 
methoden, worden de netto-inkomsten die 
binnen drie jaar na voltooiing van de 
concrete actie, of als dit eerder is tot 
uiterlijk 30 september 2023, worden 
gegenereerd, afgetrokken van de aan de 
Commissie gedeclareerde uitgaven.
4 quater. De leden 1 tot en met 6 zijn niet 
van toepassing op:
a) concrete acties of delen daarvan die 
uitsluitend uit het ESF worden 
gefinancierd;
b) concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele kosten vóór toepassing van 
de leden 1 tot en met 6 niet meer dan 1 
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000 000 EUR bedragen;
c) terugvorderbare steun die volledig 
terugbetaald moet worden, alsook prijzen;
d) technische bijstand;
e) steun voor of uit 
financieringsinstrumenten;
f) concrete acties met overheidssteun in de 
vorm van forfaitaire bedragen of 
standaardschalen van eenheidskosten;
g) concrete acties die in het kader van een 
gemeenschappelijk actieplan worden 
uitgevoerd;
h) concrete acties waarvoor 
steunbedragen of steunpercentages zijn 
vastgesteld in bijlage 1 bij de Elfpo-
verordening.
Niettegenstaande letter b kan een lidstaat 
bij toepassing van lid 5 in de 
desbetreffende prioriteit of maatregel de 
acties opnemen waarvan de totale 
subsidiabele kosten vóór toepassing van 
lid 1 t/m 6 niet hoger zijn dan EUR 1 000 
000.

5. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op concrete acties waarvoor de 
voorschriften inzake staatssteun gelden, 
noch op steun aan of van 
financieringsinstrumenten.

Schrappen

Opmerking bij de vertaling: dit lid is omgevormd tot artikel 54, lid 4 quater (nieuw), letter e; 
er zijn wijzigingen aangebracht aan de bewoording.

Or. en

Amendement 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de Commissie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de Commissie

1. Op basis van de beschikbare informatie, 
met inbegrip van de accreditatieprocedure, 
de jaarlijkse beheersverklaring, de 
jaarlijkse controleverslagen, het jaarlijkse 
auditoordeel, het jaarverslag over de 
uitvoering en de door instanties van de 
lidstaten en de Unie uitgevoerde audits, 
gaat de Commissie na of de lidstaten 
beheers- en controlesystemen hebben 
opgezet die aan deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften voldoen en 
of die systemen tijdens de uitvoering van 
de programma's doeltreffend functioneren.

1. Op basis van de beschikbare informatie, 
met inbegrip van informatie over de 
aanwijzing van organen die 
verantwoordelijk zijn voor beheer en 
controle, de documenten die ieder jaar 
worden geleverd door de aangewezen 
organen krachtens artikel 59, lid 5, van 
het Financieel Reglement, 
controleverslagen, jaarverslagen over de 
uitvoering en de door instanties van de 
lidstaten en de Unie uitgevoerde audits, 
gaat de Commissie na of de lidstaten 
beheers- en controlesystemen hebben 
opgezet die aan deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften voldoen en 
of die systemen tijdens de uitvoering van 
de programma's doeltreffend functioneren.

2. Onverminderd de door de lidstaten 
uitgevoerde audits, kunnen ambtenaren
van de Commissie of gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie na 
behoorlijke voorafgaande kennisgeving 
audits of controles ter plaatse verrichten. 
Bij deze audits of controles kan het in het 
bijzonder gaan om een verificatie van de 
doeltreffende werking van de beheers- en 
controlesystemen voor een programma of 
een deel ervan, concrete acties en een 
beoordeling van het goede financiële 
beheer van concrete acties of programma's. 
Aan deze audits mogen ambtenaren of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
lidstaat deelnemen.

2. Ambtenaren van de Commissie of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
Commissie kunnen behoudens urgente 
gevallen na ten minste twaalf werkdagen
voorafgaande kennisgeving aan de 
bevoegde autoriteit audits of controles ter 
plaatse verrichten. De Commissie neemt 
het evenredigheidsbeginsel in acht door 
rekening te houden met de noodzaak 
onnodige dubbele audits of controles door 
de lidstaten te vermijden, met de omvang 
van het risico voor de EU-begroting en 
met de noodzaak de administratieve lasten 
voor ontvangers overeenkomstig de 
fondsenspecifieke voorschriften tot een 
minimum te beperken. Bij deze audits of 
controles kan het in het bijzonder gaan om 
een verificatie van de doeltreffende 
werking van de beheers- en 
controlesystemen voor een programma of 
een deel ervan, concrete acties en een 
beoordeling van het goede financiële 
beheer van concrete acties of programma's. 



PE514.702v03-00 38/63 AM\942530NL.doc

NL

Aan deze audits of controles mogen 
ambtenaren of gemachtigde 
vertegenwoordigers van de lidstaat 
deelnemen.

Ambtenaren van de Commissie of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
Commissie die naar behoren bevoegd zijn 
tot het verrichten van audits ter plaatse, 
krijgen inzage in alle gegevens, 
documenten en metagegevens over de door 
de GSK-fondsen gesteunde concrete acties, 
ongeacht de aard van de drager, of tot de 
beheers- en controlesystemen. De lidstaten 
verstrekken de Commissie op verzoek 
kopieën van deze gegevens, documenten 
en metagegevens.

Ambtenaren van de Commissie of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
Commissie die naar behoren bevoegd zijn 
tot het verrichten van audits of controles
ter plaatse, krijgen inzage in alle 
noodzakelijke gegevens, documenten en 
metagegevens over de door de Europese 
structuur- en investeringsfondsen
gesteunde concrete acties, ongeacht de aard 
van de drager, of tot de beheers- en 
controlesystemen. De lidstaten verstrekken 
de Commissie op verzoek kopieën van 
deze gegevens, documenten en 
metagegevens.

De in dit lid beschreven bevoegdheden 
doen niet af aan de toepassing van de 
nationale bepalingen die bepaalde 
handelingen voorbehouden aan bij 
nationaal recht specifiek aangewezen 
ambtenaren. Ambtenaren en gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie 
nemen onder meer niet deel aan 
huiszoekingen of aan de formele 
ondervraging van verdachten 
overeenkomstig het nationale recht. Zij 
hebben evenwel inzage in de aldus 
verkregen informatie.

De in dit lid beschreven bevoegdheden 
doen niet af aan de toepassing van de 
nationale bepalingen die bepaalde 
handelingen voorbehouden aan bij 
nationaal recht specifiek aangewezen 
ambtenaren. Ambtenaren en gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie 
nemen onder meer niet deel aan 
huiszoekingen of aan de formele 
ondervraging van verdachten 
overeenkomstig het nationale recht. Zij 
hebben evenwel inzage in de aldus 
verkregen informatie, onverminderd de 
bevoegdheden van nationale rechtbanken 
en met volledige inachtneming van de 
grondrechten van de betrokken 
rechtssubjecten.

3. De Commissie kan verlangen dat een 
lidstaat de nodige maatregelen neemt om 
de doeltreffende werking van zijn beheers-
en controlesystemen of de juistheid van de 
uitgaven overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften te 
waarborgen.

3. De Commissie kan verlangen dat een 
lidstaat de nodige maatregelen neemt om 
de doeltreffende werking van zijn beheers-
en controlesystemen of de juistheid van de 
uitgaven overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften te 
waarborgen.

4. De Commissie kan verlangen dat een 
lidstaat onderzoek doet naar een bij de 
Commissie ingediende klacht in verband 
met de selectie of uitvoering van concrete 

Schrappen
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acties waarvoor medefinanciering uit de 
GSK-fondsen wordt ontvangen of de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem.

Or. en

Amendement 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat 
uit het [instrument voor levensmiddelen 
voor hulpbehoevenden] geacht deel uit te 
maken van de toewijzing uit de 
structuurfondsen aan het ESF.

3. Om ervoor te zorgen dat er 
investeringen gepleegd worden in de 
jeugdwerkgelegenheid, arbeidsmobiliteit, 
kennis, sociale insluiting en bestrijding 
van de armoede, mag het aandeel 
middelen uit structuurfondsen dat 
krachtens de aan het ESF voor elke 
lidstaat toegekende doelstellingen in het 
kader van "Investeren in groei en 
werkgelegenheid" beschikbaar is voor de 
programmering van operationele 
programma's, niet lager zijn dan het 
overeenkomstige ESF-aandeel van de 
lidstaat in kwestie zoals weergegeven in de 
operationele programma' s voor de 
doelstellingen doelstellingen 
"Convergentie" en "Regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" voor de periode 2007-
2013. Bij dit aandeel wordt er voor elke 
lidstaat een bijkomend bedrag opgeteld 
dat wordt vastgesteld overeenkomstig de 
in Bijlage III quater uiteengezette 
methode, teneinde te waarborgen dat het 
aandeel van het ESF als percentage van 
de totale gecombineerde middelen voor de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds op 
EU niveau minimaal 23,1% bedraagt. Dit 
is evenwel met uitzondering van steun van 
het Cohesiefonds voor 
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transportinfrastructuur in het kader van 
de in artikel 84, lid 4 bedoelde 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen en de hulp voor de 
minstbedeelden zoals bedoeld in artikel 
84, lid 5. Voor de toepassing van deze 
bepaling worden investeringen voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief uit 
het ESF geacht deel uit te maken van de 
toewijzing uit de structuurfondsen aan het 
ESF.

Or. en

Amendement 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie te verstrekken
informatie

Voor de goedkeuring van grote projecten 
benodigde informatie

1. Zodra het voorbereidende werk is 
voltooid, verstrekt de lidstaat of de 
beheersautoriteit de Commissie de 
volgende informatie over grote projecten:

1. Vooraleer een groot project wordt 
goedgekeurd, zorgt de beheersautoriteit 
ervoor dat de volgende informatie 
beschikbaar is:

a) informatie over de instantie die 
verantwoordelijk wordt voor de uitvoering 
van het grote project en de capaciteit ervan;

a) de instantie die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van het grote project en de 
capaciteit ervan;

b) een beschrijving van en informatie over
de investering en de plaats van uitvoering;

b) een beschrijving van de investering en 
de plaats van uitvoering;

c) de totale kosten en de totale subsidiabele 
kosten, rekening houdend met de 
voorschriften in artikel 54;

c) de totale kosten en de totale subsidiabele 
kosten, rekening houdend met de 
voorschriften in artikel 54;

d) informatie over de uitgevoerde 
haalbaarheidsstudies, met inbegrip van de 
analyse van de opties, de resultaten en een 
onafhankelijke evaluatie van de kwaliteit;

d) de uitgevoerde haalbaarheidsstudies, 
met inbegrip van de analyse van de opties 
en de resultaten;

e) een kosten-batenanalyse, met inbegrip 
van een economische en financiële analyse, 

e) een kosten-batenanalyse, met inbegrip 
van een economische en financiële analyse, 
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en een risicobeoordeling; en een risicobeoordeling;
f) een analyse van het milieueffect, waarin 
rekening wordt gehouden met de behoeften 
ten aanzien van aanpassing aan en 
beperking van klimaatverandering en 
herstelvermogen voor rampen;

f) een analyse van het milieueffect, waarin 
rekening wordt gehouden met de behoeften 
ten aanzien van aanpassing aan en 
beperking van klimaatverandering en 
herstelvermogen voor rampen;

g) de consistentie met de desbetreffende 
prioritaire assen van de betrokken 
operationele programma's en de verwachte 
bijdrage aan de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen van die prioritaire 
assen;

g) de consistentie met de desbetreffende 
prioritaire assen van de betrokken 
operationele programma's, de verwachte 
bijdrage aan de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen van die prioritaire 
assen en de verwachte bijdrage aan de 
sociaal-economische ontwikkeling;

h) het financieringsplan, waarin het 
geplande totaalbedrag aan financiële 
middelen en de geplande steun uit de 
Fondsen, van de EIB en uit alle andere 
financieringsbronnen zijn aangegeven, met 
materiële en financiële indicatoren voor het 
toezicht op de vorderingen, rekening 
houdend met de vastgestelde risico's;

h) het financieringsplan, waarin het 
geplande totaalbedrag aan financiële 
middelen en de geplande steun uit de 
Fondsen, van de EIB en uit alle andere 
financieringsbronnen zijn aangegeven, met 
materiële en financiële indicatoren voor het 
toezicht op de vorderingen, rekening 
houdend met de vastgestelde risico's;

i) het tijdschema voor de uitvoering van het 
grote project en, wanneer wordt verwacht 
dat de uitvoeringsperiode langer zal zijn 
dan de programmeringsperiode, de fasen 
waarvoor steun uit de Fondsen wordt 
gevraagd tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020.

i) het tijdschema voor de uitvoering van het 
grote project en, wanneer wordt verwacht 
dat de uitvoeringsperiode langer zal zijn 
dan de programmeringsperiode, de fasen 
waarvoor steun uit de Fondsen wordt 
gevraagd tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020.

De Commissie geeft overeenkomstig de in 
artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure indicatieve 
aanwijzingen voor de methode die voor de 
onder e) bedoelde kosten-batenanalyse 
moet worden gebruikt.

De Commissie stelt overeenkomstig de in 
artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure 
uitvoeringshandelingen in ter vaststelling 
van de op erkende praktijken gebaseerde 
methode die voor de onder e) bedoelde 
kosten-batenanalyse moet worden gebruikt.

Op initiatief van een lidstaat kan de in 
artikel 91, onder a) tot en met i) bedoelde 
informatie worden beoordeeld door 
onafhankelijke deskundigen die 
technische bijstand krijgen van de 
Commissie of, in overleg met de 
Commissie, van andere onafhankelijke 
deskundigen. In andere gevallen verstrekt 
de lidstaat de in artikel 91, onder a) tot en 
met i) bedoelde informatie aan de 
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Commissie zodra deze beschikbaar is.

De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling 
van de bij de beoordeling van de kwaliteit 
van een groot project te hanteren 
methodologie.

De vorm waarin de informatie over grote 
projecten wordt ingediend, wordt bepaald 
aan de hand van het model dat de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen vaststelt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast waarmee de 
vorm waarin de onder letter a t/m i van de 
eerste alinea uiteengezette informatie 
wordt ingediend, wordt vastgesteld. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

2. Grote projecten die ter goedkeuring bij 
de Commissie worden ingediend, moeten 
in de lijst van grote projecten van een 
operationeel programma zijn opgenomen. 
De lijst wordt twee jaar na de vaststelling 
van een operationeel programma door de 
lidstaat of de beheersautoriteit 
geëvalueerd en kan op verzoek van de 
lidstaat volgens de procedure van 
artikel 26, lid 2, worden aangepast, met 
name om er grote projecten in op te 
nemen die naar verwachting uiterlijk eind 
2022 zullen zijn voltooid.

Schrappen

Or. en

Amendement 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 92

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt aan de hand
van de in artikel 91 bedoelde informatie of 
de voorgestelde steun uit de Fondsen voor 
het grote project gerechtvaardigd is.

1. Ingeval onafhankelijke deskundigen bij 
een kwaliteitsdoorlichting op basis van de 
in artikel 91 bedoelde informatie het grote 
project positief beoordelen, kan de lidstaat 
doorgaan met de selectie van het grote 
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project overeenkomstig artikel 114, lid 3. 
De beheersautoriteit stelt de Commissie in 
kennis van het geselecteerde grote project. 
De kennisgeving omvat het volgende:
a) het in artikel 114, lid 3, onder c), 
bedoelde document, waarin het volgende 
is opgenomen: 
(i) de instantie die verantwoordelijk wordt 
voor de uitvoering van het grote project;
(ii) een beschrijving van de investeringen, 
de locatie, het tijdschema en de verwachte 
bijdrage van het grote project aan de 
doelstellingen van de betrokken 
prioritaire as of assen;
(iii) de totale kosten en de totale 
subsidiabele kosten, rekening houdend 
met de voorschriften in artikel 54 en;
(iv) het financieringsplan, en de materiële 
en financiële indicatoren voor het toezicht 
op de vorderingen, rekening houdend met 
de vastgestelde risico's;
b) de evaluatie van de kwaliteit door de 
onafhankelijke deskundigen, met 
duidelijke verklaringen over de 
haalbaarheid van de investering en de 
economische levensvatbaarheid van het 
grote project.
De financiële bijdrage aan het door de 
lidstaat uitgekozen grote project wordt in 
afwezigheid van een besluit middels een 
tot weigering van de financiële bijdrage 
strekkende uitvoeringshandeling binnen 
drie maanden na de dag van 
inkennisstelling, geacht te zijn 
goedgekeurd. De Commissie weigert de 
financiële bijdrage alleen als zij een 
uitgesproken zwak punt in de 
onafhankelijke evaluatie van de kwaliteit 
heeft vastgesteld.
De Commissie stelt de vorm voor de 
kennisgeving vast door middel van 
uitvoeringshandelingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 143, lid 3, 
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bedoelde onderzoeksprocedure.
2. De Commissie stelt uiterlijk drie 
maanden na indiening van de informatie bij 
uitvoeringshandeling een besluit tot 
goedkeuring van het grote project
overeenkomstig artikel 91 vast. In het 
besluit worden de volgende elementen 
vastgesteld: het fysieke object van het 
grote project, het bedrag waarop het 
medefinancieringspercentage voor de 
prioritaire as van toepassing is, de 
materiële en financiële indicatoren voor 
het toezicht op de vorderingen en de 
verwachte bijdrage van het grote project 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de betrokken 
prioritaire as of assen.

2. In andere gevallen beoordeelt de 
Commissie aan de hand van de in 
artikel 91 bedoelde informatie of de 
gevraagde financiële bijdrage voor het 
grote project geselecteerd door de 
beheersautoriteit conform artikel 114, 
lid 3, gerechtvaardigd is. De Commissie 
stelt uiterlijk drie maanden na indiening 
van de informatie bij uitvoeringshandeling 
een besluit tot goedkeuring van de 
financiële bijdrage aan het geselecteerde 
grote project zoals bedoeld in artikel 91 
vast. 

In het besluit tot goedkeuring wordt de 
voorwaarde opgenomen dat het eerste 
contract voor werken binnen twee jaar na 
de datum van het besluit moet zijn 
gesloten.

De goedkeuring door de Commissie op 
grond van artikel 92, lid 1 en lid 2, is 
afhankelijk van de voorwaarde dat het 
eerste contract voor werkzaamheden moet 
zijn gesloten, of in het geval van in het 
kader van PPP-structuren uitgevoerde 
concrete acties, dat het PPP-contract 
tussen de overheidsinstantie en de 
particuliere instantie binnen drie jaar na 
de datum van goedkeuring moet zijn 
ondertekend. De Commissie kan op 
behoorlijk gemotiveerd verzoek van de 
lidstaat binnen de termijn van drie jaar, 
met name bij vertraging vanwege 
administratieve en juridische procedures 
in verband met de uitvoering van grote 
projecten, bij uitvoeringshandeling een 
besluit nemen over de verlenging van de 
termijn met maximaal twee jaar.

3. Als de Commissie weigert steun uit de 
Fondsen voor een groot project te 
verlenen, stelt zij de lidstaat binnen de in 
lid 2 gestelde termijn in kennis van de 
redenen daarvoor.

3. Als de Commissie de financiële 
bijdrage aan het geselecteerde grote
project afkeurt, geeft zij de redenen
daarvoor weer in haar besluit.

3 bis. Grote projecten die krachtens lid 1 
ter kennis van de Commissie worden 
gebracht of die krachtens lid 2 ter 
goedkeuring worden ingediend, moeten in
de lijst van grote projecten van een 
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operationeel programma zijn opgenomen.

4. Voordat de Commissie een besluit tot 
goedkeuring heeft vastgesteld, worden 
geen uitgaven voor grote projecten in 
betalingsaanvragen opgenomen.

4. De uitgaven voor grote projecten 
kunnen worden opgenomen in een 
betalingsaanvraag na de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde kennisgeving of na de in 
lid 2 bedoelde indiening ter goedkeuring.
Wanneer de Commissie het door de 
lidstaat geselecteerde grote project niet 
goedkeurt, moet de uitgavendeclaratie na 
de vaststelling van het besluit van de 
Commissie dienovereenkomstig worden 
gerectificeerd.

Or. en

Amendement 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 92 bis
Besluit betreffende een groot project 
waarvoor gefaseerde uitvoering geldt
1. In afwijking van artikel 91, lid 1, derde 
alinea, en artikel 92, lid 1 en lid 2, is de in 
het onderhavige artikel bepaalde 
procedure van toepassing op een concrete 
actie die voldoet aan de volgende 
voorwaarden:
a) de concrete actie wordt gevormd door 
de tweede of een volgende fase van een 
groot project in het kader van de 
voorgaande programmeringsperiode, 
waarvoor de voorgaande fase of fasen niet 
later dan op 31 december 2015 uit hoofde 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van 
de Raad door de Commissie was, 
respectievelijk waren goedgekeurd; of, in 
het geval van lidstaten die na 
1 januari 2013 tot de Unie zijn 
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toegetreden, niet later dan op 31 december 
2016;
b) het geaggregeerde totaal van de 
subsidiabele kosten van alle fasen van het 
grote project is hoger dan de respectieve 
in artikel 90 bepaalde bedragen;
c) de aanvraag voor het grote project en 
de beoordeling door de Commissie in het 
kader van de voorgaande 
programmeringsperiode hadden 
betrekking op alle geplande fasen;
d) er zijn geen substantiële veranderingen 
in de in artikel 91, lid 1, bedoelde 
informatie betreffende het grote project 
ten opzichte van de informatie die 
verstrekt is in de krachtens Verordening 
(EG) nr. 1083/2006 van de Raad voor het 
grote project ingediende aanvraag, in het 
bijzonder met betrekking tot het totaal van 
de subsidiabele kosten;
e) de fase van een in het kader van de 
voorgaande programmeringsperiode uit te 
voeren groot project is klaar of zal klaar 
zijn om te worden gebruikt voor het 
beoogde doel als vermeld in het besluit 
van de Commissie op de uiterste datum 
voor de indiening van de 
afsluitingsdocumenten voor het 
operationele programma of de 
operationele programma's in kwestie.
2. De lidstaat kan voortgaan met de 
selectie van het grote project 
overeenkomstig artikel 114, lid 3, en de 
kennisgeving indienen waarin alle in 
artikel 92, lid 1, punt a), bedoelde 
elementen zijn vervat, tezamen met de 
bevestiging dat de in lid 1, punt d), 
vermelde voorwaarde vervuld is. Een 
kwaliteitsevaluatie door onafhankelijke 
deskundigen is niet vereist.
3. De financiële bijdrage aan het door de 
lidstaat uitgekozen grote project wordt in 
afwezigheid van een besluit middels een 
tot weigering van de financiële bijdrage 
aan het grote project strekkende 
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uitvoeringshandeling binnen drie 
maanden na de dag van inkennisstelling, 
geacht te zijn goedgekeurd. De financiële 
bijdrage wordt alleen door de Commissie 
geweigerd indien er substantiële 
veranderingen zijn in de in lid 1, punt d), 
bedoelde informatie of indien het grote
project niet in overeenstemming is met de 
relevante prioritaire as van het 
operationele programma of de 
operationele programma's in kwestie.
4. Het bepaalde in artikel 92, leden 3 tot 
en met 6, is van toepassing.

Or. en

Amendement 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische bijstand op initiatief van de 
Commissie

Technische bijstand op initiatief van de 
Commissie

De Fondsen kunnen technische bijstand 
ondersteunen tot een maximum van 0,35% 
van hun respectieve jaarlijkse toewijzing.

De Fondsen kunnen overeenkomstig de 
aftrekkingen krachtens artikel 83, lid 3 
technische bijstand ondersteunen tot een 
maximum van 0,35% van hun respectieve 
jaarlijkse toewijzing

Or. en

Amendement 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 109

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische bijstand van de lidstaten Technische bijstand van de lidstaten
1. Elk van de Fondsen mag financiering 
verlenen voor concrete acties op het 
gebied van financiële bijstand die 
subsidiabel zijn uit hoofde van een van de 
andere Fondsen. 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 voor elke categorie regio's 
van het doel "investeren voor groei en 
werkgelegenheid".

1. 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 in een 
lidstaat voor elke categorie regio's van in 
voorkomend geval het doel "investeren 
voor groei en werkgelegenheid".

1 bis. Ieder fonds kan concrete acties 
inzake technische bijstand steunen die 
voor steun uit een ander fonds in 
aanmerking komen. Onverminderd de 
bepalingen van lid 1 mag de toewijzing uit 
een Fonds voor technische bijstand niet 
meer bedragen dan 10% van de totale 
toewijzing van dat Fonds voor 
operationele programma's in een lidstaat 
voor elke categorie regio's van in 
voorkomend geval het doel "investeren 
voor groei en werkgelegenheid".
1 ter. In afwijking van artikel 60, lid 1 en 
2, kunnen concrete acties inzake 
technische bijstand buiten het 
programmagebied, doch binnen de Unie, 
worden uitgevoerd, op voorwaarde dat zij 
aan het operationele programma of, in het 
geval van een operationeel programma 
voor technische bijstand, aan de andere 
betrokken programma's ten goede komen.
1 quater. Indien de toewijzingen van de 
structuurfondsen overeenkomstig lid 1 
worden aangewend ter financiering van 
technische bijstand voor meer dan een 
regiocategorie, kunnen de uitgaven van 
de acties worden uitgevoerd krachtens een 
prioritaire as waarbij verschillende 
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categorieën regio's worden gehanteerd en 
kan er een pro rata grondslag worden 
toegepast, rekening houdend met de 
toewijzing uit hoofde van elke 
regiocategorie als aandeel in de totale 
toewijzing van elke lidstaat.
1 quater. In afwijking van lid 1 kan, 
indien de totale toewijzing uit de fondsen 
in het kader van de doelstelling 
"Investeren in groei en 
werkgelegenheid", niet meer dan 1 
miljard EUR bedraagt, de toewijzing voor 
technische bijstand worden verhoogd tot 
ofwel 6% ofwel 50 000 000 EUR, 
afhankelijk van wat het laagste bedrag 
oplevert.

2. Technische bijstand wordt verleend in de 
vorm van een prioritaire as van één Fonds 
binnen een operationeel programma of in 
de vorm van een specifiek operationeel 
programma.

2. Technische bijstand wordt verleend in de 
vorm van een prioritaire as van één Fonds 
binnen een operationeel programma of in 
de vorm van een specifiek operationeel 
programma of in beide vormen.

3. De toewijzing uit een Fonds voor 
technische bijstand mag niet meer 
bedragen dan 10% van de totale 
toewijzing van het Fonds voor 
operationele programma's in een lidstaat 
voor elke categorie regio's van het doel 
"investeren voor groei en 
werkgelegenheid".

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – leden 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het medefinancieringspercentage van 
elke prioritaire as van operationele 
programma's voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" bedraagt niet 

3. Het medefinancieringspercentage van 
elke prioritaire as van operationele 
programma's voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" bedraagt niet 



PE514.702v03-00 50/63 AM\942530NL.doc

NL

meer dan: meer dan:
a) 85% voor het Cohesiefonds; a) 85% voor het Cohesiefonds;

b) 85 % voor de minder ontwikkelde 
regio's van de lidstaten waarvan het bbp 
per inwoner voor de periode 2007-2009 
minder dan 85 % van het gemiddelde van 
de EU-27 voor dezelfde periode bedroeg 
en voor de ultraperifere gebieden;

b) 85 % voor de minder ontwikkelde 
regio's van de lidstaten, voor de 
ultraperifere gebieden, met inbegrip van 
aanvullende financiering en voor 
lidstaten die uit één enkele NUTS-niveau 
II-regio bestaan die op 1 januari 2014 in 
aanmerking komt voor de 
overgangsregeling van het Cohesiefonds;

c) 80% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld 
onder b) die op 1 januari 2014 in 
aanmerking komen voor de 
overgangsregeling van het Cohesiefonds;

c) 80 % voor de overgangsregio's en voor 
de regio's die in aanmerking kwamen 
voor financiering uit overgangssteun 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006;

d) 75% voor de minder ontwikkelde 
regio's van de andere lidstaten dan 
bedoeld onder b) en c) en voor alle regio's 
waarvan het bbp per inwoner voor de 
periode 2007-2013 minder dan 75% van 
het gemiddelde van de EU-25 voor de 
referentieperiode bedroeg, maar waarvan 
het bbp per inwoner meer dan 75% van 
het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt;

Schrappen

e) 60% voor de andere dan de onder d) 
bedoelde overgangsregio's;

Schrappen

f) 50% voor de andere dan de onder d)
bedoelde meer ontwikkelde regio's.

f) 50% voor de andere dan de onder c)
bedoelde meer ontwikkelde regio's.

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
75%.

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
85%.

4. Het medefinancieringspercentage van de 
aanvullende toewijzing overeenkomstig 
artikel 84, lid 1, onder e), bedraagt niet 
meer dan 50%.

4. Het medefinancieringspercentage van de 
aanvullende toewijzing voor de regio's van 
NUTS-niveau 2 die aan de criteria in 
artikel 2 van Protocol nr. 6 bij het 
Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden voldoen, 
bedraagt niet meer dan 50%.

Hetzelfde medefinancieringspercentage is 
van toepassing op de aanvullende 
toewijzing op grond van artikel 4, lid 2, 

Schrappen
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van Verordening (EU) nr. […]/2012 
[ETS-verordening].

Or. en

Amendement 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van de lidstaten Verantwoordelijkheden van de lidstaten

1. De lidstaten zorgen ervoor dat beheers-
en controlesystemen voor operationele 
programma's overeenkomstig de artikelen 
62 en 63 worden ingesteld.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat beheers-
en controlesystemen voor operationele 
programma's overeenkomstig de artikelen 
62 en 63 worden ingesteld.

2. Onregelmatigheden worden door de 
lidstaten voorkomen, opgespoord en 
gecorrigeerd en zij vorderen 
onverschuldigd betaalde bedragen terug, 
evenals eventuele rente wegens laattijdige 
betaling. Zij stellen de Commissie in 
kennis van dergelijke onregelmatigheden 
en houden haar op de hoogte van het
verloop van de desbetreffende 
administratieve en gerechtelijke 
procedures.

2. Onregelmatigheden worden door de 
lidstaten voorkomen, opgespoord en 
gecorrigeerd en zij vorderen 
onverschuldigd betaalde bedragen terug, 
evenals eventuele rente wegens laattijdige 
betaling. Zij stellen de Commissie in 
kennis van onregelmatigheden die 10 000 
EUR aan steun uit de fondsen 
overschrijden en houden haar op de hoogte 
van significante vooruitgang van de 
desbetreffende administratieve en 
gerechtelijke procedures.

De lidstaten stellen de Commissie niet in 
kennis van onregelmatigheden:
a) in gevallen waarin de enige 
onregelmatigheid erin bestaat dat een 
concrete actie in het medegefinancierde 
operationele programma geheel of 
gedeeltelijk niet wordt uitgevoerd wegens 
faillissement van de begunstigde;
b) in gevallen die door de begunstigde 
spontaan ter kennis van de beheers- of 
certificeringsautoriteit worden gebracht 
voordat zij door een van beide worden 
ontdekt, hetzij vóór, hetzij na betaling van 
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de overheidsbijdrage;
c) in gevallen die door de beheers- of 
certificeringsautoriteit worden ontdekt en 
rechtgezet vóór opneming van de 
desbetreffende uitgaven in een bij de 
Commissie ingediende staat van uitgaven.
In alle andere gevallen, meer bepaald in 
gevallen voorafgaand aan een 
faillissement of in gevallen waarin een 
vermoeden van fraude bestaat, worden de 
geconstateerde onregelmatigheden, 
tezamen met de preventieve en 
corrigerende maatregelen daarvoor, ter 
kennis van de Commissie gebracht.

Wanneer onverschuldigd aan een 
begunstigde betaalde bedragen door een 
fout of nalatigheid van een lidstaat niet 
kunnen worden teruggevorderd, is die 
lidstaat verantwoordelijk voor de 
terugbetaling van de betrokken bedragen 
aan de algemene begroting van de Unie.

Wanneer onverschuldigd aan een 
begunstigde betaalde bedragen door een 
fout of nalatigheid van een lidstaat niet 
kunnen worden teruggevorderd, is die 
lidstaat verantwoordelijk voor de 
terugbetaling van de betrokken bedragen 
aan de algemene begroting van de Unie. 
De lidstaten kunnen ertoe besluiten een 
onverschuldigd betaald bedrag niet terug 
te vorderen indien het van de begunstigde 
terug te vorderen bedrag, zonder rente, 
niet meer dan 250 EUR aan steun uit de 
fondsen bedraagt.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften voor de in dit 
lid beschreven verplichtingen van de 
lidstaten bevatten.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die bijkomende voorschriften 
bevatten over de criteria ter vaststelling 
van de te melden onregelmatigheden en 
de te leveren gegevens, alsmede over de 
toe te passen voorwaarden en procedures 
om te kunnen vaststellen of oninbare 
bedragen door de lidstaten vergoed 
moeten worden. 
De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast 
overeenkomstig de raadplegingsprocedure 
krachtens artikel 143, lid 2 ter met 
voorschriften voor de frequentie en de 
vorm van de verslaglegging.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2014 de uitwisseling van 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2015 de uitwisseling van 
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alle informatie tussen de begunstigden en 
de beheersautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, 
auditautoriteiten en intermediaire 
instanties uitsluitend door middel van 
elektronische systemen voor 
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

alle informatie tussen de begunstigden en 
een beheersautoriteit, een 
certificeringsautoriteit, een auditautoriteit
en intermediaire instanties door middel van 
elektronische systemen voor 
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

Die systemen moeten interoperabel zijn 
met de kaders van de lidstaten en van de 
Unie en ervoor zorgen dat de begunstigden 
alle in de eerste alinea bedoelde informatie 
slechts een keer hoeven in te dienen.

Die systemen moeten interoperabel zijn 
met de kaders van de lidstaten en van de 
Unie en ervoor zorgen dat de begunstigden 
alle in de eerste alinea bedoelde informatie 
slechts een keer hoeven in te dienen.

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de uitwisseling van informatie 
overeenkomstig dit lid. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de uitwisseling van informatie 
overeenkomstig dit lid. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De eerste, tweede en derde alinea zijn niet 
van toepassing op het EFMZV.

De eerste, tweede en derde alinea zijn niet 
van toepassing op het EFMZV.

Or. en

Amendement 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – leden 8, 9 en 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
met voorschriften voor de wijze waarop de
in lid 2, onder d), bedoelde informatie 
wordt uitgewisseld.

8. De Commissie wordt gemachtigd om
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met 
voorschriften voor de informatie met 
betrekking tot gegevens die in 
gecomputeriseerde vorm moeten worden 
vastgelegd en opgeslagen in het in lid 2, 
onder d), bedoelde monitoringsysteem.

De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met 
voorschriften over de technische 
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specificaties van het krachtens lid 2, 
onder d) opgezette systeem. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
goedgekeurd overeenkomstig de in artikel 
143, lid 3 bedoelde onderzoeksprocedure. 

9. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
met voorschriften voor de regelingen voor 
het in lid 4, onder d), bedoelde 
controlespoor.

9. De Commissie wordt gemachtigd om
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met de 
gedetailleerde minimumvereisten voor het 
in lid 4, onder d), bedoelde controlespoor 
ten aanzien van de te voeren boekhouding 
en de te bewaren bescheiden op niveau 
van de certificeringsautoriteit, de 
auditautoriteit intermediaire instanties en 
begunstigden.

10. De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen het model voor de 
in lid 4, onder e), bedoelde 
beheersverklaring vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

101. De Commissie stelt overeenkomstig 
de in artikel 143, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure 
uitvoeringshandelingen vast met uniforme 
voorwaarden voor het model voor de in lid 
4, onder e), van dit artikel bedoelde 
beheersverklaring.
1 Noot: de juiste taalkundige formulering 
voor de bepalingen met betrekking tot de 
uitvoeringshandelingen nader te bespreken 
na nadere input. INPUT van wie?

Or. en

Amendement 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 116

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Functies van de auditautoriteit Functies van de auditautoriteit

1. De auditautoriteit waarborgt dat er audits 
worden uitgevoerd op de beheers- en 
controlesystemen, op een passende 
steekproef van concrete acties en op de 
jaarrekeningen.

1. De auditautoriteit waarborgt dat er audits 
worden uitgevoerd op de behoorlijke 
werking van het beheers- en 
controlesysteem van het operationele 
programma alsook op een passende 
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steekproef van concrete acties op basis van 
de gedeclareerde uitgaven.

De gedeclareerde uitgaven worden 
onderworpen aan een audit, op basis van 
een representatieve steekproef en bij wijze 
van algemene regel van statistische 
steekproefmethodes.
Er kan op basis van het professionele 
oordeel van de auditautoriteit in naar 
behoren gemotiveerde gevallen tevens een 
niet-statistische steekproefmethode 
worden gebruikt overeenkomstig 
internationale auditnormen; dit kan in elk 
geval wanneer het aantal operaties in een 
boekjaar te klein is om er statistische 
methodes op toe te passen.
In zulke gevallen moet de steekproef 
omvangrijk genoeg zijn om de 
auditautoriteit in staat te stellen een 
geldig auditoordeel uit te brengen 
overeenkomstig artikel 59, lid 5, onder b) 
van het Financieel Reglement.
De niet-statistische steekproefmethode 
bestrijkt minimaal 5% van de acties 
waarvoor gedurende het boekjaar 
uitgaven gedeclareerd zijn bij de 
Commissie, alsmede 10% van de uitgaven 
die gedurende het boekjaar bij de 
Commissie zijn gedeclareerd.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om de voorwaarden te bepalen 
waaraan deze audits moeten voldoen.

Schrappen

2. Als audits worden uitgevoerd door een 
andere instantie dan de auditautoriteit, 
waarborgt de auditautoriteit dat die 
instantie de vereiste functionele 
onafhankelijkheid heeft.

2. Als audits worden uitgevoerd door een 
andere instantie dan de auditautoriteit, 
waarborgt de auditautoriteit dat die 
instantie de vereiste functionele 
onafhankelijkheid heeft.

3. De auditautoriteit ziet erop toe dat bij de 
auditwerkzaamheden rekening wordt 
gehouden met internationaal aanvaarde 
auditnormen.

3. De auditautoriteit ziet erop toe dat bij de 
auditwerkzaamheden rekening wordt 
gehouden met internationaal aanvaarde 
auditnormen.

4. De auditautoriteit stelt binnen zes 4. De auditautoriteit stelt binnen acht
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maanden na de vaststelling van een 
operationeel programma een auditstrategie 
op. In de auditstrategie worden de 
auditmethoden, de steekproefmethode voor 
audits van concrete acties en de planning 
van audits voor het lopende en de twee 
volgende boekjaren vastgesteld. De 
auditstrategie wordt van 2016 tot en met 
2022 jaarlijks bijgewerkt. Wanneer een 
gemeenschappelijk beheers- en 
controlesysteem op verscheidene 
operationele programma's van toepassing 
is, mag één auditstrategie voor de 
betrokken operationele programma's 
worden opgesteld. Op verzoek verstrekt de 
auditautoriteit de auditstrategie aan de 
Commissie.

maanden na de vaststelling van een 
operationeel programma een auditstrategie 
op. In de auditstrategie worden de 
auditmethoden, de steekproefmethode voor 
audits van concrete acties en de planning 
van audits voor het lopende en de twee 
volgende boekjaren vastgesteld. De 
auditstrategie wordt van 2016 tot en met 
2022 jaarlijks bijgewerkt. Wanneer een 
gemeenschappelijk beheers- en 
controlesysteem op verscheidene 
operationele programma's van toepassing 
is, mag één auditstrategie voor de 
betrokken operationele programma's 
worden opgesteld. Op verzoek verstrekt de 
auditautoriteit de auditstrategie aan de 
Commissie.

5. De auditautoriteit stelt het volgende op: 5. De auditautoriteit stelt het volgende op:

(i) een auditoordeel over de 
jaarrekeningen van het voorgaande 
boekjaar, dat betrekking heeft op de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de jaarrekeningen, de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem en de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen;

(i) een auditoordeel overeenkomstig 
artikel 59, lid 5, onder b) van het 
Financieel Reglement;

(ii) een jaarlijks controleverslag met de 
bevindingen van de in het voorgaande 
boekjaar uitgevoerde audits.

(ii) een controleverslag met de 
voornaamste bevindingen, inclusief 
geconstateerde tekortkomingen in de 
beheers- en controlesystemen, van de 
overeenkomstig artikel 116, lid 1,
uitgevoerde audits, en van de voorgestelde 
en uitgevoerde corrigerende maatregelen.

In het onder ii) bedoelde verslag worden 
de vastgestelde tekortkomingen van het 
beheers- en controlesysteem beschreven, 
evenals de eventuele corrigerende 
maatregelen die zijn genomen of 
voorgesteld.

Schrappen

Wanneer een gemeenschappelijk beheers-
en controlesysteem op verscheidene 
operationele programma's van toepassing 
is, mag de onder ii) verlangde informatie in 
één verslag worden opgenomen.

Wanneer een gemeenschappelijk beheers-
en controlesysteem op verscheidene 
operationele programma's van toepassing 
is, mag de onder ii) verlangde informatie in 
één verslag worden opgenomen.
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6. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen modellen vast voor 
de auditstrategie, het auditoordeel en het 
jaarlijkse controleverslag, alsmede de 
steekproefmethode als bedoeld in lid 4. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

6. De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen modellen vast voor 
de auditstrategie, het auditoordeel en het 
controleverslag. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

6 bis. De Commissie is bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
in overeenstemming met artikel 142 om de 
draagwijdte en inhoud van audits op 
concrete acties en audits op de 
boekhouding vast te leggen, en om de 
methodologie voor de selectie van 
steekproeven van concrete acties als 
bedoeld in lid 1 vast te stellen.

7. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure 
uitvoeringsvoorschriften vast voor het 
gebruik van de gegevens die verzameld 
zijn tijdens audits door ambtenaren van de 
Commissie of gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie.

7. De Commissie wordt gemachtigd
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met 
gedetailleerde voorschriften voor het 
gebruik van de gegevens die verzameld 
zijn tijdens audits door ambtenaren van de 
Commissie of gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie.

Or. en

Amendement 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage 2 bis
Uitvoering van 
financieringsinstrumenten: 
financieringsovereenkomsten
1. In het geval van een 
financieringsinstrument dat 
overeenkomstig artikel 33, lid 4, sub a) en 
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b), wordt uitgevoerd, bevat de 
financieringsovereenkomst tevens de 
algemene en bijzondere voorwaarden voor 
het verstrekken van bijdragen uit het 
programma aan het 
financieringsinstrument, en ten minste de 
volgende elementen:
a) de investeringsstrategie of het 
investeringsbeleid, met inbegrip van de 
uitvoeringsregeling, de financiële 
producten die zullen worden aangeboden, 
de beoogde eindontvangers, en (in 
voorkomend geval) de voorgenomen 
combinatie met subsidiëring;
b) een ondernemingsplan of een 
soortgelijke documentatie met het oog op 
de uitvoering van het 
financieringsinstrument, met name 
betreffende het in artikel 32, lid 2, 
bedoelde hefboomeffect;
c) de beoogde resultaten waarvan 
verwacht wordt dat het 
financieringsinstrument daarmee zal 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen, en de resultaten 
van de relevante prioriteit;
d) regelingen inzake de 
uitvoeringsbewaking van de investeringen 
en het investeringsaanbod, met inbegrip 
van rapportage door het 
financieringsinstrument aan het 
paraplufonds en/of de beheersautoriteit in 
overeenstemming met artikel 40;
e) auditvoorschriften, bijvoorbeeld 
minimumeisen inzake de documentatie 
die op het niveau van het 
financieringsinstrument (en in 
voorkomend geval het paraplufonds) moet 
worden bijgehouden, en (in voorkomend 
geval) eisen inzake het voeren van een 
afzonderlijke boekhouding voor de 
verschillende steunvormen in 
overeenstemming met artikel 32, leden 5 
en 6, met inbegrip van regels en eisen 
betreffende de toegang tot documenten 
door nationale auditautoriteiten, door 
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controleurs van de Commissie en door de 
Rekenkamer, om in overeenstemming met 
artikel 34 een duidelijk controletraject te 
waarborgen;
f) voorschriften en procedures voor het 
beheer van de gefaseerde bijdragen die in 
overeenstemming met artikel 35 door het 
programma worden verstrekt, alsook voor 
het verwachte investeringsaanbod, met 
inbegrip van voorschriften inzake 
fiduciaire of afzonderlijke boekhouding 
overeenkomstig artikel 33, lid 8;
g) voorschriften en procedures voor het 
beheer van rente en andere voordelen in 
de zin van artikel 37, met inbegrip van 
aanvaardbare kastransacties en 
beleggingen, alsmede de taken en 
verplichtingen van de betrokken partijen;
h) regels betreffende de berekening en 
betaling van de kosten van en 
vergoedingen voor het beheer van het 
financieringsinstrument;
i) regels betreffende het hergebruik van 
middelen die kunnen worden 
toegeschreven aan de steun uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, voordat de 
subsidiabiliteitsperiode is verstreken, in 
overeenstemming met artikel 38;
j) regels betreffende het gebruik van 
middelen die aan de steun van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen kunnen worden 
toegeschreven na het verstrijken van de 
subsidiabiliteitsperiode, in 
overeenstemming met artikel 39, en een 
beleid om de bijdrage van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen uit het 
financieringsinstrument te halen;
k) voorwaarden voor een eventuele al dan 
niet volledige intrekking van de 
programmabijdragen aan de 
financieringsinstrumenten en in 
voorkomend geval aan het paraplufonds;
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l) regels die ervoor zorgen dat de 
instanties die de 
financieringsinstrumenten uitvoeren de 
financieringsinstrumenten onafhankelijk 
en in overeenstemming met de geldende 
beroepscode beheren, en uitsluitend 
handelen in het belang van de partijen die 
bijdragen verstrekken aan het 
financieringsinstrument;
m) regels inzake de vereffening van het 
financieringsinstrument.
In het geval van 
financieringsinstrumenten die met een 
paraplufonds werken, moet de 
financieringsovereenkomst tussen de 
beheersautoriteit en de instantie die het 
paraplufonds uitvoert tevens voorzien in 
de evaluatie en selectie van de instanties 
die de financieringsinstrumenten 
uitvoeren, onder meer met betrekking tot 
de oproepen tot het indienen van blijken 
van belangstelling.
2. De in artikel 33, lid 4, bedoelde 
strategiedocumenten voor 
financieringsinstrumenten die op grond 
van artikel 33, lid 4, onder c), worden 
uitgevoerd, omvatten ten minste de 
volgende elementen:
a) de investeringsstrategie of het 
investeringsbeleid van het 
financieringsinstrument, de algemene 
voorwaarden inzake de 
schuldenproducten, de doelontvangers en 
de acties die zullen worden ondersteund;
b) een ondernemingsplan of een 
soortgelijke documentatie met het oog op 
de uitvoering van het 
financieringsinstrument, met name 
betreffende het in artikel 32, lid 2, 
bedoelde hefboomeffect;
c) het gebruik en hergebruik van 
middelen die kunnen worden 
toegeschreven aan de steun uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, in overeenstemming 
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met de artikelen 37, 38 en 39 van de 
algemene verordening;
d) de bewaking van en rapportage over de 
uitvoering van het 
financieringsinstrument, in 
overeenstemming met artikel 40;

Or. en

Amendement 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Bijlage III quater(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF-deel van de middelen voor de 
Structuurfondsen voor de periode 2014-
2020, exclusief het doel "Europese 
territoriale samenwerking" alsook 
exclusief de steun voor het instrument 
voor hulp aan minstbedeelden, is 
gelijkgesteld aan het ESF-deel voor die 
lidstaat in de programma's krachtens de 
convergentie- en de RCE-doelstellingen 
voor de periode 2017-2013. Voor 
doeleinden van deze berekening wordt de
verdeling van de steun voor het 
instrument voor hulp aan minstbedeelden 
door de lidstaat berekend door een pro-
ratagrondslag toe te passen op de 
verdeling van de totale middelen van de 
Structuurfondsen krachtens de 
doelstelling "Investeren in groei en 
werkgelegenheid" door de lidstaat.
2. Bij dit deel wordt een bijkomend deel 
per lidstaat toegevoegd om ervoor te 
zorgen dat het aandeel van het ESF als 
percentage van de totale middelen voor de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds op 
EU-niveau – exclusief de toewijzingen uit 
het Cohesiefonds die zijn overgeheveld 
naar de financieringsfaciliteit voor 
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Europese verbindingen en het instrument 
voor hulp aan minstbedeelden – 23,1% 
bedraagt.
3. Het aan de in stap 1 vastgestelde 
percentages toe te voegen bijkomende 
percentage wordt vastgesteld op basis van 
de werkgelegenheidscijfers van de 
lidstaten (leeftijdscohort 20-64) voor het 
referentiejaar 2012. In lidstaten met een 
werkgelegenheidsgraad van 65% of 
minder, bedraagt het bijkomende 
percentage 1,7%. Ingeval het
werkgelegenheidscijfer hoger is dan 65%, 
maar de 70% niet overschrijdt, bedraagt 
het bijkomende percentage 1,2%. Ingeval 
het werkgelegenheidscijfer hoger is dan 
70%, maar de 75% niet overschrijdt, 
bedraagt het bijkomende percentage 
0,7%. Voor lidstaten met een 
werkgelegenheid boven de 75% is geen 
verhoging nodig.

Or. en

Amendement 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Bijlage XXX (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage XXX
Vaststelling van vaste percentages voor 
netto-inkomstengenererende projecten

Sector Vast 
percenta
ge

1 WEGEN 30%
2 SPOOR 20%
3 STADSVERV

OER
20%
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4 WATER 25%
5 VASTE 

AFVALSTOF
FEN

20%

Or. en


