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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, wat betreft sommige 
bepalingen betreffende risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden 
ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0655),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0350/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 8 december 20111,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Commissie begrotingscontrole en de Commissie economische en monetaire zaken 
(A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij Beschikking 2009/102/EG van de 
Raad, Beschikking 2009/290/EG van de 
Raad en Beschikking 2009/459/EG van de 
Raad is dergelijke financiële bijstand aan 

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

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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respectievelijk Hongarije, Letland en
Roemenië verleend. 

verleend. 

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In de verklaring van de leden van 
de Europese Raad van 30 januari 2012 
drongen de staatshoofden en 
regeringsleiders aan op extra steun van de 
Europese Investeringsbank voor 
infrastructuur en verzochten zij de Raad, 
de Commissie en de Europese 
Investeringsbank na te gaan hoe de EIB 
meer armslag zou kunnen krijgen om de 
groei te bevorderen en passende 
aanbevelingen te doen, mede betreffende 
de mogelijkheden om de 
financieringscapaciteit van de EIB-groep 
met de EU-begroting te ondersteunen. In 
deze verordening wordt dat verzoek in de 



PR\891964NL.doc 7/21 PE480.899v01-00

NL

huidige context van crisisbeheer 
bestudeerd.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Om deze problemen te verlichten en 
de uitvoering van de operationele 
programma's en projecten te versnellen, 
alsmede het economisch herstel te 
versterken, moeten de lidstaten die ernstige 
moeilijkheden hebben ondervonden ten 
aanzien van hun financiële stabiliteit en die 
financiële steun hebben ontvangen uit 
hoofde van een van de financiële 
steunmechanismen zoals omschreven in 
artikel 77, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1083/2006, gewijzigd bij Verordening 
(EU) nr. 1311/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 december 
2011 wat betreft sommige bepalingen in 
verband met het financieel beheer voor 
bepaalde lidstaten die ten aanzien van 
hun financiële stabiliteit ernstige 
moeilijkheden ondervinden of daardoor 
worden bedreigd1, de mogelijkheid hebben 
financiële middelen van operationele 
programma's te gebruiken voor de 
ontwikkeling van 
risicodelingsinstrumenten die leningen of 
garanties of andere financiële faciliteiten 
verstrekken ter ondersteuning van 
projecten en concrete acties die onder een 
operationeel programma vallen.
___________
1 PB L 337 van 20.12.2011, blz. 5.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Gezien de ruime expertise van de EIB 
als de belangrijkste financier van 
infrastructuurprojecten en haar toezegging 
om het economisch herstel te 
ondersteunen, moet de Commissie in staat 
worden gesteld in samenwerking met de 
EIB risicodelingsinstrumenten in te stellen. 
De specifieke voorwaarden van de 
samenwerking moeten worden vastgelegd 
in een overeenkomst tussen de Commissie 
en de EIB.

(14) Gezien de ruime expertise van de EIB 
als de belangrijkste financier van 
infrastructuurprojecten en haar toezegging 
om het economisch herstel te 
ondersteunen, moet de Commissie in staat 
worden gesteld een 
samenwerkingsovereenkomst met de EIB 
te sluiten met het oog op de instelling van 
risicodelingsinstrumenten. Om 
rechtszekerheid te waarborgen is het 
noodzakelijk de voornaamste en 
kenmerkende voorwaarden van een 
dergelijke samenwerkingsovereenkomst in 
de verordening toe te lichten, maar gezien 
de specifieke crisisbeheersfunctie van het 
risicodelingsinstrument, zoals beoogd in 
deze richtlijn, moeten de concrete en 
specifieke voorwaarden van iedere 
samenwerking worden vastgelegd in de 
afzonderlijke 
samenwerkingsovereenkomst, die tussen 
de Commissie en de EIB wordt gesloten in 
overeenstemming met Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 
25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen (hierna: het Financieel 
Reglement).

Or. en

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Omwille van de juridische 
duidelijkheid en rechtszekerheid moet er 
een omschrijving van het begrip 
risicodelingsinstrument in het nieuwe 
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artikel 36 bis van de verordening worden 
ingevoegd. In deze context moet een 
risicodelingsinstrument worden gebruikt 
voor leningen, garanties en andere 
financiële faciliteiten, teneinde acties te 
financieren die door het EFRO en het 
Cohesiefonds worden gecofinancierd 
maar waarvan de investeringskosten niet 
in aanmerking kunnen worden genomen 
als subsidiabele uitgaven overeenkomstig 
artikel 55 van Verordening (EG) nr. 
1083/2006, of als publieke uitgaven zoals 
omschreven in artikel 2, lid 5, en 
overeenkomstig de EU-voorschriften voor 
staatssteun. Daarom moet ook worden 
voorzien in een afwijking van artikel 54, 
lid 5, van Verordening (EG) nr. 
1083/2006. 

Or. en

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quater) Concrete acties die in 
aanmerking komen voor een 
risicodelingsinstrument moeten ofwel 
grote projecten zijn waarover de 
Commissie al eerder een besluit heeft 
genomen in het kader van artikel 41 van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006, ofwel 
andere projecten die gecofinancierd 
worden door het EFRO of het 
Cohesiefonds en die onder een of 
meerdere operationele programma's 
daarvan vallen, wanneer deze projecten te 
kampen hebben met een 
financieringsgebrek ten aanzien van de 
door particuliere investeerders te dragen 
investeringskosten. Tenslotte kunnen 
concrete acties ook acties zijn die 
bijdragen aan de doelstellingen van het 
nationale strategische referentiekader van 
de verzoekende lidstaat en van de 
communautaire strategische richtsnoeren 
inzake cohesie, en die van dien aard zijn 
dat zij groei kunnen ondersteunen en het 
economisch herstel kunnen bevorderen, 
afhankelijk van de beschikbare middelen 
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van het risicodelingsinstrument.

Or. en

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quinquies) De verzoekende lidstaat 
moet eveneens in zijn verzoek het 
uitsluitend ten behoeve van de lidstaat 
beschikbare bedrag vermelden dat hem is 
toegewezen in het kader van het 
cohesiebeleid overeenkomstig artikel 18, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1083/2006, en dat voor de doelstellingen 
van het risicodelingsinstrument kan 
worden vrijgemaakt in vastleggingen die 
uitsluitend in 2012 en 2013 mogen 
worden verricht overeenkomstig artikel 
75, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1083/2006. Dit bedrag mag niet hoger zijn 
dan 10% van de indicatieve totale 
toewijzing voor de verzoekende lidstaat 
voor de periode 2007-2013 in het kader 
van het EFRO en het Cohesiefonds en 
moet zijn goedgekeurd overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, onder b), van 
Verordening (EG) 1083/2006.  Ten slotte 
moet worden gewaarborgd dat de 
financiële toewijzingen van de Unie aan 
het risicodelingsinstrument, met inbegrip 
van de beheerskosten en andere 
subsidiabele kosten, strikt beperkt blijven 
tot het bovengenoemde maximumbedrag 
voor de bijdrage van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument, en dat verder 
geen risico rust op de algemene begroting 
van de Europese Unie. Ieder restrisico dat 
voortvloeit uit de acties die in het kader 
van het risicodelingsinstrument worden 
gefinancierd, moet daarom worden 
gedragen door ofwel de Europese 
Investeringsbank, ofwel door het 
nationale of internationale 
publiekrechtelijke orgaan of de 
privaatrechtelijke entiteit met een 
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openbaredienstverleningstaak waarmee 
het risicodelingsinstrument via een 
samenwerkingsovereenkomst is ingesteld. 
Het moet voor dezelfde lidstaat mogelijk 
zijn om aan het risicodelingsinstrument 
toegewezen restbedragen opnieuw te 
gebruiken, op verzoek van de lidstaat en 
binnen hetzelfde risicodelingsinstrument, 
op voorwaarde dat de lidstaat nog aan de 
subsidiabiliteitscriteria voldoet. 

Or. en

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 36 bis
Risicodelingsinstrument

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Een subsidiabele lidstaat die in 
aanmerking wenst te komen voor het 
risicodelingsinstrument dient uiterlijk 31 
augustus 2013 een schriftelijk verzoek in 
bij de Commissie. In zijn verzoek vermeldt 
de lidstaat alle benodigde informatie met 
betrekking tot de volgende punten:

a) dat de lidstaat aan één van de in artikel 
77, lid 2, onder a), b) of c) genoemde 
voorwaarden voldoet, met vermelding van 
het besluit van de Raad of een andere 
wetgevingshandeling waar dit uit blijkt;
b) de lijst van programma's die door het 
EFRO of het Cohesiefonds worden 
gecofinancierd, en het deel van de 
toewijzingen voor 2012 en 2013 dat de 
lidstaat van deze programma's naar het 
risicodelingsinstrument wil overhevelen;
c) de lijst van voorgestelde projecten 
overeenkomstig lid 4, en het deel van de 
toewijzingen voor 2012 en 2013 dat de 
lidstaat van deze programma's naar het 
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risicodelingsinstrument wil overhevelen; 
d) het uitsluitend ten behoeve van de 
lidstaat beschikbare bedrag dat hem is 
toegewezen in het kader van het 
cohesiebeleid overeenkomstig artikel 18, 
lid 2, alsook een indicatie van het bedrag, 
dat voor de doelstellingen van het 
risicodelingsinstrument kan worden 
vrijgemaakt in vastleggingen die nog in 
2012 en 2013 moeten worden verricht 
overeenkomstig artikel 75, lid 1;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beschouwd. Op verzoek van de betrokken 
lidstaat worden de uit deze 
bestemmingsontvangsten voortvloeiende 
aanvullende vastleggingskredieten het 
daaropvolgende jaar toegevoegd aan de 
financiële toewijzing in het kader van het 
cohesiebeleid van de betrokken lidstaat.
_______________
1 Zie: Beschikking nr. 2006/702/EG van de Raad 
van 6 oktober 2006 betreffende communautaire 
strategische richtsnoeren inzake cohesie 
(PB L 291 van 21.10.2006, blz. 11).

Or. en
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TOELICHTING

Context en inhoud van het Commissievoorstel 

Na de twee eerdere voorstellen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad 
in reactie op de huidige economische en financiële crisis, stelt de Commissie een derde wijziging 
voor tot vaststelling van bepalingen op grond waarvan een risicodelingsinstrument kan worden 
ontwikkeld.

De Commissie en de EIB zijn op 21 juli 2011 door de staatshoofden en regeringsleiders van de 
eurozone verzocht de synergie tussen leningsprogramma's en EU-fondsen te vergroten in die 
lidstaten die op het moment dat de wijziging in werking treedt, bijstand ontvangen van de Unie 
of het Internationaal Monetair Fonds. De lidstaten die momenteel deze bijstand ontvangen zijn: 
Ierland, Griekenland, Portugal en Roemenië.

De maatregel is gericht op het wegnemen van de ernstige belemmeringen waar sommige 
lidstaten, en met name Griekenland, tegenaan lopen bij het bijeenbrengen van particuliere 
financieringsbronnen die nodig zijn voor de uitvoering van infrastructuurprojecten en 
productieve investeringsprojecten die slechts gedeeltelijk door overheidsmiddelen kunnen 
worden gefinancierd.
Dit geldt met name voor infrastructuurprojecten die netto-inkomsten opleveren (zoals tolwegen 
of andere infrastructuur waarvoor gebruikers moeten betalen) waarvan de waarde niet kan 
worden gedekt door subsidiefinanciering via het cohesiebeleid. Ook is dit het geval voor 
productieve investeringen waarvoor de maximaal toegestane overheidssteun beperkt is door de 
voorschriften voor staatssteun. Het Commissievoorstel heeft alleen betrekking op projecten die 
inkomsten genereren, aangezien door inkomsten gedekte investeringskosten niet in aanmerking 
komen voor cofinanciering van de Unie. 
In de lidstaten die het zwaarst zijn getroffen door de financiële en economische crisis, en met 
name Griekenland, loopt de uitvoering van een aantal strategische projecten die geselecteerd zijn 
voor cofinanciering in het kader van cohesiebeleidsprogramma's gevaar, omdat het investeerders 
uit de privésector en banken aan liquiditeit ontbreekt om projecten en projectpromotoren 
leningen te verstrekken, ofwel omdat zij in de huidige omstandigheden niet langer bereid zijn de 
investeringsrisico's te dragen.

De voorgestelde maatregel vormt een uitzondering op het normale toepassingskader voor het 
cohesiebeleid, die slechts wordt gerechtvaardigd door de uitzonderlijke omstandigheden die 
voortvloeien uit de crisis. De doelstelling van de maatregel is het afdekken van een deel van de 
risico's die samenhangen met het lenen aan banken of projectpromotoren in de lidstaten die 
ernstige moeilijkheden ondervinden met betrekking tot hun financiële stabiliteit of daardoor 
worden bedreigd, teneinde de betrokkenheid van particuliere investeerders te behouden en 
belangrijke obstakels bij de uitvoering van cohesiebeleidsprogramma's te overwinnen.

Om het risicodelingsinstrument in werking te stellen, zou overeenkomstig het voorstel worden 
toegestaan dat een deel van de financiële toewijzingen waarover deze lidstaten beschikken, weer 
terugvloeit naar de Commissie. Het doel zou zijn kapitaal in te brengen ter dekking van 
verwachte en onverwachte verliezen uit leningen en garanties die worden verstrekt uit hoofde 
van een risicodelend partnerschap met de Europese Investeringsbank en/of andere financiële 
instellingen met een publieke beleidstaak die bereid zijn te blijven lenen aan projectsponsors en 
banken, teneinde private aanvullende financiering te verstrekken voor projecten die met steun 
van de structuurfondsen en het Cohesiefonds worden uitgevoerd. De totale toewijzing op grond 
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van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 zou daarom niet worden gewijzigd. De 
voorgestelde maatregelen zouden van tijdelijke aard zijn, en aflopen zodra de lidstaat het 
financiële-bijstandmechanisme verlaat. Het risicodelingsinstrument wordt in het kader van 
indirect gecentraliseerd beheer overeenkomstig artikel 54, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 door de Commissie uitgevoerd. 

Opmerkingen van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel en merkt op dat het doel is om ervoor te zorgen dat 
de door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds en het Cohesiefonds gecofinancierde 
programma's worden voortgezet in de context van het economisch herstel van de lidstaten die 
financiële bijstand ontvangen. 
De rapporteur is van oordeel dat sommige aspecten van het voorstel kunnen worden verduidelijkt 
en dient daarom amendementen in die bedoeld zijn om de tekst te verduidelijken, zoals de 
toevoeging van de definitie van een risicodelingsinstrument (in overeenstemming met het recente 
compromisvoorstel voor het Financieel Reglement), samen met een gedetailleerde omschrijving 
van de te volgen procedure voor de instelling en toepassing van een risicodelingsinstrument op 
basis van het juridische model van bestaande risicodelingsinstrumenten op andere 
beleidsterreinen van de Unie. Voorts stelt de rapporteur voor om een nieuw artikel 36 bis in te 
voegen met het oog op een betere juridische formulering, en om dit artikel in meerdere leden op 
te delen.
Via haar amendementen stelt de rapporteur voor een begrotingsplafond voor het 
risicodelingsinstrument in te voeren en herhaalt zij dat er, los van de financiële toewijzingen 
voor het risicodelingsinstrument, geen sprake is van voorwaardelijke verplichtingen voor de 
begroting van de Unie of de lidstaat in kwestie. 
Om ervoor te zorgen dat enkel economisch levensvatbare en inkomstengenererende projecten 
toegang krijgen tot het mechanisme, bepaalt de rapporteur dat alleen projecten waarvoor een 
gunstig financieringsbesluit is genomen door de EIB of een soortgelijke instelling in aanmerking 
komen voor financiering in het kader van het risicodelingsinstrument. Om te onderstrepen dat 
niet alle risico wordt gedragen door de EU-begroting maar wordt gedeeld met de EIB of 
soortgelijke instellingen, wordt daarnaast gestreefd naar een exacte risicodeling (hefboomratio) 
van gemiddeld 1,5 keer het bedrag van de bijdrage van de Unie aan het risicodelingsinstrument.
Wat betreft de werkingssfeer van de projecten die in aanmerking komen voor het 
risicodelingsinstrument, dient de rapporteur amendementen in die preferentiële toegang moeten 
bieden voor inkomstengenererende en staatssteunprojecten die reeds zijn opgenomen in de 
operationele programma's van de betrokken lidstaten, zonder andere projecten uit te sluiten die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het nationaal strategisch 
referentiekader van de verzoekende lidstaat en de communautaire strategische richtsnoeren voor 
cohesie, en die het economisch herstel van de betrokken lidstaten kunnen bevorderen.


