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Voorstel voor een verordening (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De rechtsstaat is één van de 
fundamentele waarden waarop de Unie is 
gegrondvest. Zoals in herinnering wordt 
geroepen door artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, hebben de 
lidstaten deze waarden gemeen.

(1) De Unie is gegrondvest op de in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en in de criteria 
voor het lidmaatschap van de Unie 
neergelegde waarden inzake eerbied voor 
de menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
eerbiediging van de mensenrechten, 
waaronder de rechten van personen die 
tot minderheden behoren. Zoals in 
herinnering wordt geroepen door artikel 2 
VEU), hebben de lidstaten deze waarden 
gemeen in een samenleving die 
gekenmerkt wordt door pluralisme, non-
discriminatie, verdraagzaamheid, 
rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid 
van vrouwen en mannen.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De lidstaten moeten hun 
verplichtingen nakomen en het goede 
voorbeeld geven door deze daadwerkelijk 
na te komen en toe te werken naar een 
gemeenschappelijke cultuur van de 
rechtsstaat als een universele waarde die 
door alle betrokkenen op evenwichtige 
wijze moet worden toegepast. Volledige 
eerbiediging en bevordering van deze 
beginselen is een essentiële voorwaarde 
voor de legitimiteit van het Europese 
project als geheel en een basisvoorwaarde 
voor het opbouwen van het vertrouwen 
van de burgers in de Unie en het 
waarborgen van de effectieve uitvoering 
van haar beleid.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Ingevolge de artikelen 2, 3, lid 
1, en 7 VEU kan de Unie tot optreden 
overgaan ter bescherming van haar 
"constitutionele kern" en de 
gemeenschappelijke waarden waarop zij 
berust, met inbegrip van de 
begrotingsbeginselen. De lidstaten, 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en kandidaat-lidstaten zijn verplicht 
deze beginselen en waarden te 
eerbiedigen, beschermen en bevorderen 
en zijn gehouden tot loyale 
samenwerking.

Amendement 4
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het beginsel van rechtsstatelijkheid 
waarborgt dat alle overheidsbevoegdheden 
worden uitgeoefend binnen de wettelijke 
beperkingen die daaraan zijn gesteld, 
overeenkomstig de democratische waarden 
en de grondrechten en onder het toezicht 
van onafhankelijke en onpartijdige 
rechters. Dit vereist met name dat het 
legaliteitsbeginsel7, het 
rechtszekerheidsbeginsel8, het verbod op 
willekeurige ingrepen van het openbaar 
gezag9, het beginsel van de scheiding der 
machten10 en het beginsel van 
doeltreffende rechterlijke bescherming 
door een onafhankelijk gerecht11 in acht 
moeten worden genomen12.

(2) Het beginsel van rechtsstatelijkheid 
waarborgt dat alle overheidsbevoegdheden 
worden uitgeoefend binnen de wettelijke 
beperkingen die daaraan zijn gesteld, 
overeenkomstig de democratische waarden 
en met eerbiediging van de grondrechten, 
en onder het toezicht van onafhankelijke en 
onpartijdige rechters. Dit vereist met name 
dat het legaliteitsbeginsel7, inclusief een 
transparant, controleerbaar, democratisch 
en pluralistisch proces voor de toepassing 
van wetgeving, het 
rechtszekerheidsbeginsel8, het verbod op 
willekeurige ingrepen van het openbaar 
gezag9, het beginsel van de scheiding der 
machten10, de toegang tot de rechtspraak 
en het beginsel van doeltreffende 
rechterlijke bescherming door een 
onafhankelijk en onpartijdig gerecht11 in 
acht moeten worden genomen12. Deze 
beginselen worden onder meer 
onderschreven door de Commissie van 
Venetië van de Raad van Europa en 
vormen de grondslag voor de relevante 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de rechten van de mens12bis.

__________________ __________________
7 Arrest van het Hof van Justitie van 29 
april 2004, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen tegen CAS Succhi di 
Frutta SpA, C-496/99 
PECLI:EU:C:2004:236, punt 63.

7 Arrest van het Hof van Justitie van 29 
april 2004, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen tegen CAS Succhi di 
Frutta SpA, C-496/99 P, 
ECLI:EU:C:2004:236, punt 63.

8 Arrest van het Hof van Justitie van 12 
november 1981, Italiaanse Administratie 
van de Staatsfinanciën tegen Srl 
Meridionale Industria Salumi en anderen; 
Ditta Italo Orlandi & Figlio en Ditta 
Vincenzo Divella tegen Italiaanse 
Administratie van de Staatsfinanciën. 
Gevoegde zaken 212 tot 217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punt 10.

8 Arrest van het Hof van Justitie van 12 
november 1981, Italiaanse Administratie 
van de Staatsfinanciën tegen Srl 
Meridionale Industria Salumi en anderen; 
Ditta Italo Orlandi & Figlio en Ditta 
Vincenzo Divella tegen Italiaanse 
Administratie van de Staatsfinanciën. 
Gevoegde zaken 212/80-217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punt 10.

9 Arrest van het Hof van Justitie van 21 
september 1989, Hoechst AG tegen 

9 Arrest van het Hof van Justitie van 21 
september 1989, Hoechst AG tegen 
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Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, gevoegde zaken 46/87 
en 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punt 19.

Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, gevoegde zaken 46/87 
en 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punt 19.

10 Arrest van het Hof van Justitie van 10 
november 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punt 36. Arrest van 
het Hof van Justitie van 10 november 
2016, PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, punt 35, en arrest 
van het Hof van Justitie van 22 december 
2010, DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punt 58.

10 Arrest van het Hof van Justitie van 10 
november 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punt 36. Arrest van 
het Hof van Justitie van 10 november 
2016, PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, punt 35, en arrest 
van het Hof van Justitie van 22 december 
2010, DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punt 58.

11 Arrest van het Hof van Justitie van 27 
februari 2018, Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses tegen Tribunal de 
Contas, C-64/16 ECLI:EU:C:2018:117, 
punten 31, 40-41.

11 Arrest van het Hof van Justitie van 27 
februari 2018, Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses tegen Tribunal de 
Contas, C-64/16 ECLI:EU:C:2018:117, 
punten 31, 40-41; arrest van het Hof van 
Justitie van 25 juli 2018, LM, C-216/18, 
PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punten 63-
67.

12 Mededeling van de Commissie “Een 
nieuw EU-kader voor het versterken van de 
rechtsstaat”, COM(2014) 158 final, bijlage 
I.

12 Mededeling van de Commissie “Een 
nieuw EU-kader voor het versterken van de 
rechtsstaat”, COM(2014) 158 final, bijlage 
I.
12 bis Rapport van de Commissie van 
Venetië van 4 april 2011, Studie nr. 
512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De toetredingscriteria, oftewel 
de criteria van Kopenhagen, die in 1993 
door de Europese Raad van Kopenhagen 
zijn vastgesteld en in 1995 door de 
Europese Raad van Madrid zijn 
aangescherpt, zijn de essentiële 
voorwaarden waaraan alle kandidaat-
lidstaten moeten voldoen om lid te 
worden. Deze criteria omvatten stabiele 
instellingen die de democratie, de 
rechtsstaat, de mensenrechten en het 
respect voor en de bescherming van 
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minderheden garanderen, een 
functionerende markteconomie en 
opgewassen zijn tegen concurrentie en 
marktkrachten, en het vermogen om te 
voldoen aan de verplichtingen van het 
lidmaatschap.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Indien een kandidaat-lidstaat 
niet aan de vereiste normen, waarden en 
democratische beginselen voldoet, leidt dit 
tot uitstel van toetreding tot de Unie, 
totdat het land volledig aan die normen 
voldoet. De verplichtingen waaraan 
kandidaat-landen uit hoofde van de 
criteria van Kopenhagen moeten voldoen, 
blijven ook gelden nadat zij eenmaal als 
lidstaat tot de Unie zijn toegetreden, 
ingevolge artikel 2 VEU en het beginsel 
van loyale samenwerking, vastgelegd in 
artikel 4 VEU. De lidstaten moeten 
derhalve regelmatig worden beoordeeld 
om na te gaan of hun wetgeving en 
praktijken nog steeds in overeenstemming 
zijn met deze criteria en de 
gemeenschappelijke waarden waarop de 
Unie is gegrondvest, zodat een solide 
juridisch en administratief kader voor de 
uitvoering van het beleid van de Unie 
wordt geboden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De rechtsstaat is een essentiële 
voorwaarde voor de bescherming van de 
andere fundamentele waarden waarop de 

(3) Hoewel de waarden van de Unie 
even zwaar gelden, is de rechtsstaat een 
essentiële voorwaarde voor de 
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Unie is gegrondvest, zoals vrijheid, 
democratie, gelijkheid en eerbiediging van 
de mensenrechten. De eerbiediging van de 
rechtsstaat is onlosmakelijk verbonden met 
eerbiediging van de democratie en de 
grondrechten: van democratie en 
eerbiediging van de grondrechten kan geen 
sprake zijn zonder eerbiediging van de 
rechtsstaat en vice versa.

bescherming van de andere fundamentele 
waarden waarop de Unie is gegrondvest, 
zoals vrijheid, democratie, gelijkheid en 
eerbiediging van de mensenrechten. De 
eerbiediging van de rechtsstaat is 
onlosmakelijk verbonden met eerbiediging 
van de democratie en de grondrechten: van 
democratie en eerbiediging van de 
grondrechten kan geen sprake zijn zonder 
eerbiediging van de rechtsstaat en vice 
versa. Samenhang en consistentie van 
interne en externe democratie, rechtsstaat 
en grondrechtenbeleid zijn van 
doorslaggevend belang voor de 
geloofwaardigheid van de Unie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Rechterlijke organen dienen 
onafhankelijk en onpartijdig op te treden 
en onderzoeks- en vervolgingsinstanties 
dienen hun taken naar behoren te kunnen 
uitvoeren. Zij dienen te worden voorzien 
van toereikende middelen en procedures 
om doeltreffend te kunnen optreden, met 
volledige inachtneming van het recht op 
een eerlijk proces. Deze voorwaarden zijn 
vereist als minimale waarborg tegen 
onrechtmatige en willekeurige beslissingen 
door overheidsinstanties, die de financiële 
belangen van de Unie zouden kunnen 
schaden.

(6) De onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de rechterlijke macht 
dient te allen tijde te worden 
gewaarborgd, en onderzoeks- en 
vervolgingsinstanties dienen hun taken 
naar behoren te kunnen uitvoeren. Zij 
dienen te worden voorzien van toereikende 
middelen en procedures om doeltreffend te 
kunnen optreden, met volledige 
inachtneming van het recht op een eerlijk 
proces. Deze voorwaarden zijn vereist als 
minimale waarborg tegen onrechtmatige en 
willekeurige beslissingen door 
overheidsinstanties, die deze 
grondbeginselen zouden kunnen 
ondermijnen en de financiële belangen van 
de Unie zouden kunnen schaden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De onafhankelijkheid van het 
Openbaar Ministerie en de rechtbank 
omvat zowel de formele (de jure) als 
daadwerkelijke (de facto) 
onafhankelijkheid van het Openbaar 
Ministerie en de rechtbank en van de 
afzonderlijke officieren van justitie en 
rechters.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De eerbiediging van de rechtsstaat is 
niet alleen van belang voor burgers van de 
Unie, maar ook voor bedrijfsinitiatieven, 
innovatie, investeringen en de goede 
werking van de interne markt, die het best 
tot hun recht komen als er een gedegen 
juridisch en institutioneel kader 
voorhanden is.

(8) De eerbiediging van de rechtsstaat is 
niet alleen van wezenlijk belang voor 
burgers van de Unie, maar ook voor 
bedrijfsinitiatieven, innovatie, 
investeringen, economische, sociale en 
territoriale samenhang, en de goede 
werking van de interne markt, die alleen 
duurzaam tot hun recht komen als er een 
gedegen juridisch en institutioneel kader 
voorhanden is.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Door bestaande 
toezichtmechanismen van de Unie, zoals 
het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing, het scorebord van justitie en de 
corruptiebestrijdingsverslagen, te 
integreren in een breder rechtsstatelijk 
toezichtkader, kunnen efficiëntere en 
effectievere controlemechanismen voor de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie worden gecreëerd.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Gebrek aan transparantie, 
willekeurige discriminatie, 
concurrentieverstoring en een ongelijk 
speelveld binnen en buiten de interne 
markt, aantasting van de integriteit van de 
interne markt en de billijkheid, stabiliteit 
en legitimiteit van het belastingstelsel, 
grotere economische ongelijkheid, 
oneerlijke concurrentie tussen staten, 
maatschappelijke ontevredenheid, 
wantrouwen en een democratisch deficit 
zijn enkele van de negatieve effecten van 
schadelijke belastingpraktijken.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De Unie beschikt over een 
veelheid aan instrumenten en procedures 
om te zorgen voor een volledige en 
correcte toepassing van de beginselen en 
waarden die in het VEU zijn vastgelegd, 
maar het ontbreekt de instellingen van de 
Unie momenteel aan een manier om snel 
en doeltreffend te reageren, met name om 
een goed financieel beheer te waarborgen. 
De bestaande instrumenten moeten 
worden gehandhaafd, geëvalueerd en 
aangevuld in het kader van een 
rechtsstaatmechanisme om adequaat en 
doeltreffend te zijn.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Als zich in de lidstaten algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat voordoen, die met name 
gevolgen hebben voor de goede werking 
van de overheidsinstanties en doeltreffende 
rechterlijke toetsing, kan dat de financiële 
belangen van de Unie ernstig schaden.

(11) Als zich in de lidstaten algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat voordoen, die met name 
gevolgen hebben voor de goede werking 
van de overheidsinstanties en doeltreffende 
rechterlijke toetsing, kan dat de financiële 
belangen van de Unie ernstig schaden. 
Efficiënte onderzoeken naar dergelijke 
tekortkomingen en de toepassing van 
doeltreffende en evenredige maatregelen 
wanneer een algemene tekortkoming 
wordt vastgesteld, zijn niet alleen nodig 
om de financiële belangen van de Unie 
veilig te stellen, met inbegrip van de 
effectieve inning van inkomsten, maar 
ook om het vertrouwen van het publiek in 
de Unie en haar instellingen te 
waarborgen. Slechts een onafhankelijke 
rechterlijke macht die de rechtsstaat en de 
rechtszekerheid in alle lidstaten 
beschermt, kan uiteindelijk garanderen 
dat het geld van de Uniebegroting 
afdoende wordt beschermd.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Commissie schat dat de 
omvang van belastingontduiking en 
-ontwijking tot 1 biljoen EUR per jaar 
bedraagt. De negatieve effecten van 
dergelijke praktijken voor de begrotingen 
van de lidstaten en de Unie en voor de 
burgers zijn evident en kunnen het 
vertrouwen in de democratie 
ondermijnen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Belastingontwijking door 
bedrijven heeft rechtstreekse gevolgen 
voor de begrotingen van de lidstaten van 
de Unie en voor de verdeling van de 
fiscale lasten tussen categorieën 
belastingbetalers alsmede tussen 
economische factoren.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) De lidstaten dienen het 
beginsel van loyale samenwerking 
volledig toe te passen ten aanzien van 
belastingconcurrentiekwesties.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quinquies) De Commissie, als 
hoedster van de Verdragen, moet erop 
toezien dat het Unierecht en het beginsel 
van loyale samenwerking tussen lidstaten 
volledig worden nageleefd.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 sexies) Evaluatie en controle van het 
fiscale beleid van lidstaten op het niveau 
van de Unie zou ervoor zorgen dat geen 
nieuwe schadelijke belastingmaatregelen 
worden uitgevoerd in de lidstaten. 
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Controle van de naleving door de 
lidstaten, hun jurisdicties, regio's en 
andere bestuurlijke structuren, in 
combinatie met de algemene Unielijst van 
niet-samenwerkende jurisdicties, zou de 
eengemaakte markt en het juiste en 
coherente functioneren ervan 
beschermen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De identificatie van een algemene 
tekortkoming noopt tot een kwalitatieve 
beoordeling door de Commissie. Deze 
beoordeling zou kunnen worden gebaseerd 
op informatie die afkomstig is uit alle 
beschikbare bronnen en van alle erkende 
instellingen, waaronder arresten van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, 
verslagen van de Rekenkamer en de 
conclusies en aanbevelingen van relevante 
internationale organisaties en netwerken, 
zoals de organen van de Raad van Europa 
en de Europese netwerken van Hoge Raden 
en raden voor de rechtspraak.

(12) De identificatie van een algemene 
tekortkoming noopt tot een grondige 
kwalitatieve beoordeling door de 
Commissie. Deze beoordeling moet 
objectief, onpartijdig en transparant zijn 
moet gebaseerd zijn op informatie die 
afkomstig is uit alle relevante bronnen, 
rekening houdend met de criteria die in 
het kader van de 
toetredingsonderhandelingen van de Unie 
worden gehanteerd, met name de 
hoofdstukken van het acquis inzake 
justitie en grondrechten, justitie, vrijheid 
en veiligheid, financiële controle en 
belastingen, alsmede de richtsnoeren die 
in het kader van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing worden 
gebruikt om de vorderingen van een 
lidstaat te volgen, en van erkende 
instellingen, waaronder arresten van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie en 
van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens, resoluties van het Europees 
Parlement, verslagen van de Rekenkamer 
en de conclusies en aanbevelingen van 
relevante internationale organisaties, zoals 
de organen van de Raad van Europa, 
waaronder met name de checklist voor de 
rechtsstaat van de Commissie van 
Venetië, en van relevante internationale 
netwerken, zoals de Europese netwerken 
van Hoge Raden en raden voor de 
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rechtspraak.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Er moet een adviespanel van 
onafhankelijke deskundigen op het gebied 
van constitutioneel recht en financiële en 
begrotingsaangelegenheden worden 
opgericht om de Commissie bij te staan bij 
haar beoordeling van algemene 
tekortkomingen. Dit panel moet een 
onafhankelijke jaarlijkse beoordeling 
uitvoeren van de rechtsstatelijke kwesties 
in alle lidstaten die van invloed zijn of 
kunnen zijn op het goede financiële 
beheer of de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie, 
rekening houdend met informatie uit alle 
relevante bronnen en van erkende 
instellingen. Bij het nemen van een 
besluit over de vaststelling of opheffing 
van mogelijke maatregelen moet de 
Commissie rekening houden met de 
relevante standpunten van dat panel.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bepaald moet worden welke 
maatregelen in geval van algemene 
tekortkomingen kunnen worden genomen, 
alsook welke procedure daartoe moet 
worden gevolgd. Daarbij moet onder meer 
de mogelijkheid worden geboden van 
schorsing van betalingen en vastleggingen, 
korting van de financiering op bestaande 
vastleggingen, en een verbod nieuwe 
verbintenissen aan te gaan met ontvangers.

(13) Bepaald moet worden welke 
maatregelen in geval van algemene 
tekortkomingen moeten worden genomen, 
alsook welke procedure daartoe moet 
worden gevolgd. Daarbij moet onder meer 
de mogelijkheid worden geboden van 
schorsing van betalingen en vastleggingen, 
korting van de financiering op bestaande 
vastleggingen, en een verbod nieuwe 
verbintenissen aan te gaan met ontvangers.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het is van essentieel belang 
dat de legitieme belangen van de 
eindontvangers en -begunstigden naar 
behoren worden gewaarborgd wanneer 
maatregelen worden genomen in het geval 
van algemene tekortkomingen. Bij het 
overwegen van de vaststelling van 
maatregelen moet de Commissie rekening 
houden met de mogelijke gevolgen ervan 
voor de eindontvangers en -begunstigden. 
Om de bescherming van de 
eindontvangers of -begunstigden te 
versterken, moet de Commissie via een 
website of internetportaal informatie en 
richtsnoeren verstrekken, samen met 
adequate instrumenten om de Commissie 
te kunnen informeren over elke inbreuk 
op de wettelijke verplichting van 
overheidsinstanties en lidstaten om 
betalingen te blijven verrichten nadat 
maatregelen op basis van deze 
verordening zijn vastgesteld. Om ervoor te 
zorgen dat alle door overheidsinstanties of 
lidstaten verschuldigde bedragen 
daadwerkelijk aan eindontvangers of 
-begunstigden worden betaald, moet de 
Commissie, indien nodig, betalingen aan 
die instanties kunnen terugvorderen of, in 
voorkomend geval, een financiële 
correctie kunnen uitvoeren door de steun 
aan een programma te verminderen, en 
een gelijkwaardig bedrag naar de reserve 
van de Unie overmaken ten behoeve van 
eindontvangers of -begunstigden.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om een eenvormige toepassing van 
deze verordening te waarborgen, en gezien 
het belang van de financiële gevolgen van 
krachtens deze verordening opgelegde 
maatregelen, dienen 
uitvoeringsbevoegdheden te worden 
overgedragen aan de Raad, die dient te 
handelen op basis van een voorstel van de 
Commissie. Om het gemakkelijker te 
maken de besluiten te nemen die 
noodzakelijk zijn om de financiële 
belangen van de Unie te beschermen, 
dient te worden gestemd bij omgekeerde 
gekwalificeerde meerderheid.

(15) Om een eenvormige toepassing van 
deze verordening te waarborgen, en gezien 
het belang van de financiële gevolgen van 
krachtens deze verordening opgelegde 
maatregelen, dienen aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden te worden 
toegekend.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Gezien de gevolgen ervan voor 
de begroting van de Unie mogen 
maatregelen die op grond van deze 
verordening worden opgelegd, pas in 
werking treden nadat het Europees 
Parlement en de Raad een overschrijving 
naar een begrotingsreserve hebben 
goedgekeurd voor een bedrag dat 
overeenkomt met de waarde van de 
genomen maatregelen. Om de vaststelling 
van besluiten die nodig zijn om de 
financiële belangen van de Unie te 
beschermen, te vergemakkelijken, moeten 
dergelijke overschrijvingen worden geacht 
te zijn goedgekeurd, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad, die met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen besluiten neemt, deze binnen 
een bepaalde termijn wijzigen of 
verwerpen.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Alvorens voor te stellen een 
maatregel op grond van deze verordening 
vast te stellen, dient de Commissie de 
betrokken lidstaat mee te delen waarom zij 
van oordeel is dat er in die lidstaat wellicht 
sprake is van een algemene tekortkoming 
op het gebied van de rechtsstaat. De 
lidstaat dient in staat te worden gesteld 
opmerkingen in te dienen. De Commissie 
en de Raad dienen deze opmerkingen in 
aanmerking te nemen.

(16) Alvorens voor te stellen een 
maatregel op grond van deze verordening 
vast te stellen, dient de Commissie de 
betrokken lidstaat mee te delen waarom zij 
van oordeel is dat er in die lidstaat wellicht 
sprake is van een algemene tekortkoming 
op het gebied van de rechtsstaat. De 
Commissie dient het Europees Parlement 
en de Raad onverwijld op de hoogte te 
stellen van een dergelijke kennisgeving en 
van de inhoud ervan. De betrokken 
lidstaat dient in staat te worden gesteld 
opmerkingen in te dienen. De Commissie 
dient deze opmerkingen in aanmerking te 
nemen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Raad dient maatregelen met 
schorsende werking op voorstel van de 
Commissie op te heffen, als de situatie 
naar aanleiding waarvan deze maatregelen 
zijn opgelegd, voldoende is verholpen.

(17) De Commissie dient maatregelen met 
schorsende werking op te heffen en het 
Europees Parlement en de Raad te 
verzoeken de begrotingsmiddelen voor de 
betreffende maatregelen geheel of 
gedeeltelijk uit de reserve te halen, als de 
situatie naar aanleiding waarvan deze 
maatregelen zijn opgelegd, voldoende is 
verholpen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie dient het Europees 
Parlement op de hoogte te houden van de 
maatregelen die krachtens deze 
verordening zijn voorgesteld en 
vastgesteld.

Schrappen

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "de rechtsstaat": de in artikel 2 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
vervatte waarde van de Unie, waaronder 
worden begrepen de beginselen van 
legaliteit (dat een transparant, 
controleerbaar, democratisch en 
pluralistisch proces voor de vaststelling 
van wetgeving omvat), rechtszekerheid, 
verbod van willekeur van de uitvoerende 
macht, doeltreffende rechterlijke 
bescherming door onafhankelijke rechters 
(ook van de grondrechten), scheiding der 
machten en gelijkheid voor de wet;

a) "de rechtsstaat": omvat de waarden 
van de Unie, zoals neergelegd in artikel 2 
VEU en in de criteria voor het 
lidmaatschap van de Unie bedoeld in 
artikel 49 VEU; hieronder worden 
begrepen het legaliteitsbeginsel, dat een 
transparant, controleerbaar, democratisch 
en pluralistisch proces voor de vaststelling 
van wetgeving omvat, rechtszekerheid, 
verbod van willekeur van de uitvoerende 
macht, toegang tot de rechter en 
doeltreffende rechtsbescherming voor 
onafhankelijke en onpartijdige rechters, 
ook van de grondrechten zoals vastgelegd 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie en in internationale 
mensenrechtenverdragen; scheiding der 
machten, non-discriminatie en gelijkheid 
voor de wet,

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "algemene tekortkoming op het 
gebied van de rechtsstaat": een 
wijdverbreid of zich herhalend handelen of 
nalaten dan wel een maatregel van 

b) "algemene tekortkoming op het 
gebied van de rechtsstaat": een 
wijdverbreid of zich herhalend handelen of 
nalaten dan wel een maatregel van 
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overheidsinstanties met aantasting van de 
rechtsstaat tot gevolg;

overheidsinstanties die gevolgen heeft voor 
de rechtsstaat, en die de beginselen van 
goed financieel beheer of de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie 
aantast of dreigt aan te tasten; een 
algemene tekortkoming op het gebied van 
de rechtsstaat kan ook voortvloeien uit 
een systemische bedreiging van de 
waarden van de Unie vastgelegd in artikel 
2 VEU die de beginselen van goed 
financieel beheer of de bescherming van 
de financiële belangen van de Unie 
aantast of dreigt aan te tasten;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "overheidsdienst": alle 
overheidsinstanties, op alle 
bestuursniveaus, waaronder nationale, 
regionale en lokale overheden, alsook 
lidstaatorganisaties in de zin van [punt 42 
van artikel 2] van Verordening (EU, 
Euratom) nr. […] (het "Financieel 
Reglement").

c) "overheidsdienst": alle 
overheidsinstanties, op alle 
bestuursniveaus, waaronder nationale, 
regionale en lokale overheden, alsook 
lidstaatorganisaties in de zin van artikel 2, 
punt 42 van Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en 
de Raad1 bis (het "Financieel Reglement").

__________________
1 bis Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) 
nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) 
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en 
Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, 
blz. 1).
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Algemene tekortkomingen

Als algemene tekortkomingen van de 
rechtsstaat worden met name beschouwd, 
wanneer zij van invloed zijn of kunnen 
zijn op de beginselen van goed financieel 
beheer of de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie:
a) het in gevaar brengen van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, onder meer door het vaststellen 
van beperkingen op de mogelijkheid om 
de rechterlijke macht autonoom uit te 
oefenen, door extern in te grijpen in de 
onafhankelijkheidsgaranties, door het 
uitspreken van vonnissen met externe 
aanwijzingen in te beperken, door de 
regels inzake de benoeming of de 
arbeidsvoorwaarden van justitieel 
personeel willekeurig te herzien, door het 
justitieel personeel te beïnvloeden op een 
wijze die hun onpartijdigheid in gevaar 
brengt, of door de onafhankelijkheid van 
een advocaat aan te tasten;
b) het niet voorkomen, corrigeren en 
bestraffen van willekeurige of 
onrechtmatige beslissingen van 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
rechtshandhavingsinstanties, het 
onthouden van financiële en personele 
middelen met als gevolg dat de werking 
van die instanties wordt aangetast, of het 
niet uitsluiten van belangenconflicten;
c) het beperken van de beschikbaarheid 
en doeltreffendheid van rechtsmiddelen, 
bijvoorbeeld door middel van restrictieve 
procedurele regels, het niet uitvoeren van 
vonnissen of het beperken van de 
doeltreffendheid van het onderzoek, de 
vervolging of de bestraffing van 
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inbreuken op het recht;
d) het in gevaar brengen van de 
administratieve capaciteit van een lidstaat 
om de verplichtingen van het 
lidmaatschap van de Unie na te komen, 
met inbegrip van het vermogen om de 
regels, normen en beleidsmaatregelen 
waaruit het acquis van de Unie bestaat, 
effectief ten uitvoer te leggen;
e) maatregelen die de bescherming van de 
vertrouwelijke communicatie tussen jurist 
en cliënt verzwakken.

(Zie het amendement op artikel 3, lid 2.)

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen Risico's voor de financiële belangen van 
de Unie

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden passende maatregelen 
genomen als een algemene tekortkoming 
op het gebied van de rechtsstaat in een 
lidstaat de beginselen van goed financieel 
beheer of de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie aantast 
of dreigt aan te tasten, met name waar het 
gaat om:

1. Een algemene tekortkoming op het 
gebied van de rechtsstaat in een lidstaat 
kan worden vastgesteld wanneer een of 
meer van de volgende punten worden of 
dreigen te worden aangetast:

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het goed functioneren van de 
autoriteiten van die lidstaat die de 
begroting van de Unie uitvoeren, met name 
in het kader van openbare aanbestedings- 
of subsidieprocedures en bij het uitoefenen 
van toezicht en controle;

a) het goed functioneren van de 
autoriteiten van die lidstaat die de 
begroting van de Unie uitvoeren, met name 
in het kader van openbare aanbestedings- 
of subsidieprocedures;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis)de goede werking van de 
markteconomie, waarbij de mededinging 
en de marktkrachten in de Unie worden 
gewaarborgd en de verplichtingen van het 
lidmaatschap daadwerkelijk worden 
nagekomen, met inbegrip van het streven 
naar een politieke, economische en 
monetaire unie;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) het goed functioneren van de 
autoriteiten die de financiële controle, het 
toezicht en de interne en externe audits 
uitvoeren, en de goede werking van 
doeltreffende en transparante systemen 
voor financieel beheer en 
verantwoording;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het goed functioneren van 
onderzoeks- en vervolgingsinstanties met 
betrekking tot de vervolging van fraude, 
corruptie en andere inbreuken op het recht 
van de Unie dat verband houdt met de 
uitvoering van de begroting van de Unie;

b) het goed functioneren van 
onderzoeks- en vervolgingsinstanties met 
betrekking tot de vervolging van fraude, 
met inbegrip van belastingfraude, 
corruptie en andere inbreuken op het recht 
van de Unie dat verband houdt met de 
uitvoering van de begroting van de Unie;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de doeltreffende rechterlijke toetsing 
door onafhankelijke rechters van een 
handelen of nalaten door de onder a) en b) 
bedoelde autoriteiten;

c) de doeltreffende rechterlijke toetsing 
door onafhankelijke rechters van een 
handelen of nalaten door de onder a), a ter) 
en b) bedoelde autoriteiten;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de preventie en bestraffing van 
fraude, corruptie en andere inbreuken op 
het Unierecht dat verband houdt met de 
uitvoering van de begroting van de Unie en 
het aan ontvangers opleggen van 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
door nationale rechters of administratieve 
autoriteiten;

d) de preventie en bestraffing van 
fraude, met inbegrip van belastingfraude, 
corruptie en andere inbreuken op het 
Unierecht dat verband houdt met de 
uitvoering van de begroting van de Unie en 
het aan ontvangers opleggen van 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
door nationale rechters of administratieve 
autoriteiten;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de preventie en bestraffing van 
belastingontwijking en 
belastingconcurrentie, en het goed 
functioneren van autoriteiten die 
bijdragen aan administratieve 
samenwerking in belastingzaken;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de doeltreffende en tijdige 
samenwerking met het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) en met het 
Europees Openbaar Ministerie bij hun 
onderzoeken of vervolgingen krachtens 
hun respectieve rechtshandelingen en 
overeenkomstig het beginsel van loyale 
samenwerking.

f) de doeltreffende en tijdige 
samenwerking met het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) en, mits de 
betrokken lidstaat eraan deelneemt, met 
het Europees Openbaar Ministerie bij hun 
onderzoeken of vervolgingen krachtens 
hun respectieve rechtshandelingen en 
overeenkomstig het beginsel van loyale 
samenwerking;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de goede uitvoering van de 
begroting van de Unie ingevolge een 
systemische schending van de 
grondrechten.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. Als algemene tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat kunnen met 
name worden aangemerkt:

Schrappen

a) het in gevaar brengen van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht,
b) het niet voorkomen, corrigeren en 
bestraffen van willekeurige of 
onrechtmatige beslissingen van 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
rechtshandhavingsinstanties, het 
onthouden van financiële en personele 
middelen met als gevolg dat de werking 
van die instanties wordt aangetast, of het 
niet uitsluiten van belangenconflicten;
c) het beperken van de 
beschikbaarheid en doeltreffendheid van 
rechtsmiddelen, bijvoorbeeld door middel 
van restrictieve procedurele regels, het 
niet uitvoeren van vonnissen of het 
beperken van de doeltreffendheid van het 
onderzoek, de vervolging of de bestraffing 
van inbreuken op het recht.

(Zie het amendement met betrekking tot artikel 2 bis)

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Rol van onafhankelijke deskundigen

1. De Commissie stelt een panel van 
onafhankelijke deskundigen in ("het 
panel").
Het panel bestaat uit onafhankelijke 
deskundigen op het gebied van 
constitutioneel recht en financiële en 
begrotingsaangelegenheden. Eén 
deskundige wordt benoemd door het 
nationale parlement van elke lidstaat en 
vijf deskundigen worden benoemd door 
het Europees Parlement. Bij de 
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samenstelling van het panel wordt 
genderevenwicht in acht genomen.
In voorkomend geval kunnen 
vertegenwoordigers van relevante 
organisaties en netwerken, zoals de 
vereniging van alle Europese academies 
voor wetenschappen, het Europees 
netwerk van nationale 
mensenrechteninstellingen, de organen 
van de Raad van Europa, de Europese 
Commissie voor Efficiëntie in Justitie, de 
Raad van balies van de Europese Unie, 
het Tax Justice Network, de Verenigde 
Naties, de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa en de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling, als 
waarnemers voor het panel worden 
uitgenodigd overeenkomstig de in lid 6 
bedoelde procedurevoorschriften.
2. De adviserende taken van de 
instantie omvatten het bijstaan van de 
Commissie bij het vaststellen van 
algemene tekortkomingen van de 
rechtsstaat in een lidstaat die van invloed 
zijn of kunnen zijn op de beginselen van 
goed financieel beheer of de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie.
Het panel beoordeelt de situatie in alle 
lidstaten jaarlijks aan de hand van 
kwantitatieve en kwalitatieve criteria en 
informatie, rekening houdend met de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde informatie en 
richtsnoeren.
3. Het panel publiceert jaarlijks een 
samenvatting van zijn bevindingen.
4. In het kader van zijn adviestaak en 
rekening houdend met het resultaat van 
de in lid 2 bedoelde overwegingen kan het 
panel een advies uitbrengen over een 
algemene tekortkoming van de rechtsstaat 
in een lidstaat.
Bij het formuleren van een advies streeft 
het panel naar consensus. Indien geen 
consensus kan worden bereikt, brengt het 
panel zijn advies met gewone meerderheid 
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van zijn leden uit.
5. Bij de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen krachtens artikel 
5, lid 6, en artikel 6, lid 2, houdt de 
Commissie rekening met het advies van 
het panel overeenkomstig lid 4 van dit 
artikel.
6. Het panel kiest een voorzitter onder 
zijn leden. Het panel stelt zijn reglement 
van orde vast.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud van de maatregelen Maatregelen ter bescherming van de 
begroting van de Unie

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een of meer van de volgende 
passende maatregelen kunnen worden 
vastgesteld

1. Indien aan de voorwaarden van 
artikel 3 is voldaan, kunnen een of meer 
van de volgende maatregelen worden 
vastgesteld:

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De maatregelen die worden genomen 
zijn evenredig aan de aard, de ernst en de 
reikwijdte van de algemene tekortkoming 
op het gebied van de rechtsstaat. Voor 
zover mogelijk zijn zij gericht op de acties 
van de Unie waarvoor deze tekortkoming 

3. De maatregelen die worden genomen 
zijn evenredig aan de aard, de ernst, de 
duur en de reikwijdte van de algemene 
tekortkoming op het gebied van de 
rechtsstaat. Voor zover mogelijk zijn zij 
gericht op de acties van de Unie waarvoor 
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gevolgen heeft of kan hebben. deze tekortkoming gevolgen heeft of kan 
hebben.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie verstrekt via een 
website of internetportaal informatie en 
richtsnoeren ten behoeve van de 
eindontvangers of -begunstigden over de 
in lid 2 bedoelde verplichtingen van de 
lidstaten.
De Commissie stelt op dezelfde website of 
internetportaal ook passende 
instrumenten ter beschikking van de 
eindontvangers of -begunstigden om de 
Commissie in kennis te stellen van elke 
inbreuk op deze verplichtingen die 
volgens deze eindontvangers of -
begunstigden rechtstreeks op hen van 
invloed is. Dit lid wordt zodanig toegepast 
dat de bescherming van personen die 
inbreuken op het recht van de Unie 
melden, wordt gewaarborgd, 
overeenkomstig de beginselen van 
Richtlijn XXX (Richtlijn inzake de 
bescherming van personen die inbreuken 
op het Unierecht melden). Informatie die 
overeenkomstig dit lid door 
eindontvangers of -begunstigden wordt 
verstrekt, mag door de Commissie alleen 
in aanmerking worden genomen indien zij 
vergezeld gaat van een bewijs dat de 
betrokken eindontvanger of -begunstigde 
bij de bevoegde autoriteit een formele 
klacht heeft ingediend. 

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Op basis van de overeenkomstig lid 
3, onder a), door de eindontvangers of -
begunstigden verstrekte informatie ziet de 
Commissie erop toe dat alle door 
overheidsinstanties of lidstaten 
overeenkomstig lid 2 verschuldigde 
bedragen daadwerkelijk aan de 
eindontvangers of -begunstigden worden 
betaald. 
Indien nodig
a) zal de Commissie, met betrekking tot 
middelen uit de begroting van de Unie die 
worden beheerd overeenkomstig artikel 
62, lid 1, onder c), van het Financieel 
Reglement:
i) de betaling aan een van de in artikel 62, 
lid 1, onder c), v) tot en met vii), van het 
Financieel Reglement bedoelde organen 
terugvorderen voor een bedrag dat gelijk 
is aan het bedrag dat niet aan de 
uiteindelijke begunstigden of 
begunstigden is betaald, in strijd met lid 2 
van dit artikel;
ii) een bedrag dat gelijk is aan het in het 
vorige punt bedoelde bedrag overschrijven 
naar de in artikel 12 van Verordening 
XXX van de Raad (MFK-verordening) 
bedoelde EU-reserve. Een dergelijk 
bedrag wordt beschouwd als resterende 
marge in de zin van artikel 12, lid 1, onder 
a), van Verordening XXX van de Raad 
(MFK-verordening) en wordt 
overeenkomstig artikel 12, lid 2, van 
Verordening XXX van de Raad (MFK-
verordening) beschikbaar gesteld ten 
behoeve van de in lid 2 van dit artikel 
bedoelde eindontvangers of -
begunstigden;
b) met betrekking tot middelen uit de 
begroting van de Unie die worden beheerd 
overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder b), 
van het Financieel Reglement:
i) wordt de in lid 2 van dit artikel bedoelde 
verplichting van overheidsinstanties of 
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van de lidstaten beschouwd als een 
verplichting van de lidstaten in de zin van 
[artikel 63] van Verordening XXX (GB-
verordening). Elke inbreuk op een 
dergelijke verplichting wordt behandeld 
overeenkomstig [artikel 98] van 
Verordening XXX (GB-verordening);
ii) Het bedrag dat resulteert uit de 
verlaagde steun uit de Fondsen voor een 
programma overeenkomstig [artikel 98] 
van Verordening XXX (GB-verordening) 
wordt door de Commissie overgeschreven 
naar de in artikel 12 van Verordening 
XXX (MFK-verordening) van de Raad 
bedoelde EU-reserve. Een dergelijk 
bedrag wordt beschouwd als resterende 
marge in de zin van artikel 12, lid 1, onder 
a), van Verordening XXX van de Raad 
(MFK-verordening) en wordt 
overeenkomstig artikel 12, lid 2, van 
Verordening XXX van de Raad (MFK-
verordening) beschikbaar gesteld ten 
behoeve van de in lid 2 van dit artikel 
bedoelde eindontvangers of -
begunstigden.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de Commissie van oordeel is dat 
zij redelijke gronden heeft om aan te 
nemen dat aan de voorwaarden van artikel 
3 is voldaan, zendt zij aan de betrokken 
lidstaat een schriftelijke kennisgeving, 
waarin zij de gronden uitzet waarop zij 
haar bevinding heeft gebaseerd.

1. Als de Commissie, rekening 
houdend met adviezen van het panel, van 
oordeel is dat zij redelijke gronden heeft 
om aan te nemen dat aan de voorwaarden 
van artikel 3 is voldaan, zendt zij aan de 
betrokken lidstaat een schriftelijke 
kennisgeving, waarin zij de gronden uitzet 
waarop zij haar bevinding heeft gebaseerd. 
De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad onverwijld op de 
hoogte van een dergelijke kennisgeving en 
van de inhoud ervan.
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan alle relevante 
informatie in aanmerking nemen, 
waaronder besluiten van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie en verslagen 
van de Rekenkamer, alsook conclusies en 
aanbevelingen van relevante internationale 
organisaties.

2. Bij het beoordelen of aan alle 
voorwaarden van artikel 3 is voldaan, 
neemt de Commissie alle relevante 
informatie in aanmerking, waaronder 
adviezen van het panel, besluiten van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, 
resoluties van het Europees Parlement, 
verslagen van de Rekenkamer, alsook 
conclusies en aanbevelingen van relevante 
internationale organisaties en netwerken. 
De Commissie houdt ook rekening met de 
criteria die in het kader van de 
toetredingsonderhandelingen van de Unie 
worden gehanteerd, met name de 
hoofdstukken van het acquis inzake de 
rechterlijke macht en grondrechten, 
justitie, vrijheid en veiligheid, financiële 
controle en belastingen, alsmede de 
richtsnoeren die in het kader van het 
mechanisme voor samenwerking en 
toetsing worden gebruikt om de 
vorderingen van een lidstaat te volgen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betrokken lidstaat verstrekt alle 
benodigde informatie en kan opmerkingen 
indienen binnen een door de Commissie 
gestelde termijn, die niet korter mag zijn 
dan één maand vanaf de datum van 
kennisgeving van de bevinding. In zijn 
opmerkingen mag de lidstaat voorstellen 
om corrigerende maatregelen vast te 
stellen.

4. De betrokken lidstaat verstrekt de 
benodigde informatie en kan opmerkingen 
indienen binnen een door de Commissie 
gestelde termijn, die niet korter mag zijn 
dan één maand en niet langer dan drie 
maanden vanaf de datum van 
kennisgeving van de bevinding. In zijn 
opmerkingen mag de lidstaat voorstellen 
om corrigerende maatregelen vast te 
stellen.
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Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de Commissie besluit om al 
dan niet een voorstel voor een besluit 
inzake passende maatregelen te nemen, 
houdt zij rekening met de ontvangen 
informatie en de eventuele opmerkingen 
die de betrokken lidstaat heeft ingediend, 
alsook met de adequaatheid van de 
eventueel voorgestelde corrigerende 
maatregelen.

5. Wanneer de Commissie besluit om al 
dan niet een besluit inzake de in artikel 4 
bedoelde maatregelen te nemen, houdt zij 
rekening met de ontvangen informatie en 
de eventuele opmerkingen die de betrokken 
lidstaat heeft ingediend, alsook met de 
adequaatheid van de eventueel 
voorgestelde corrigerende maatregelen. De 
Commissie neemt binnen een indicatieve 
termijn van één maand en in ieder geval 
binnen een redelijke termijn vanaf de 
datum van ontvangst van de ontvangen 
informatie een besluit over het aan de 
ontvangen informatie te geven gevolg.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de beoordeling van de 
evenredigheid van de op te leggen 
maatregelen houdt de Commissie naar 
behoren rekening met de in lid 2 bedoelde 
informatie en richtsnoeren.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Als de Commissie van oordeel is dat 
de algemene tekortkoming op het gebied 
van de rechtsstaat vaststaat, dient zij bij de 
Raad een voorstel in voor een 
uitvoeringshandeling inzake passende 

6. Als de Commissie van oordeel is dat 
de algemene tekortkoming op het gebied 
van de rechtsstaat vaststaat, stelt zij door 
middel van een uitvoeringshandeling een 
besluit inzake de in artikel 4 bedoelde 
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maatregelen. maatregelen vast.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Tegelijk met het vaststellen van een 
besluit dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel in om een bedrag dat 
overeenkomt met de waarde van de 
vastgestelde maatregelen naar een 
begrotingsreserve over te schrijven.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. In afwijking van artikel 31, leden 4 
en 6, van het Financieel Reglement 
beraadslagen het Europees Parlement en 
de Raad over het voorstel tot 
overschrijving binnen vier weken na 
ontvangst ervan door beide instellingen. 
Het voorstel tot overschrijving wordt 
geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het 
Europees Parlement binnen de termijn 
van vier weken met een meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen of de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen het voorstel wijzigt of verwerpt. 
Indien het Europees Parlement of de 
Raad het voorstel tot overschrijving 
wijzigt, is artikel 31, lid 8, van het 
Financieel Reglement van toepassing.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. Het in lid 6 bedoelde besluit 
treedt in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad het 
voorstel tot overschrijving binnen de in lid 
6 ter bedoelde termijn afwijst.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Dit besluit wordt geacht te zijn 
vastgesteld door de Raad, tenzij deze 
binnen een maand na de goedkeuring 
ervan door de Commissie, bij 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen besluit om het voorstel te 
verwerpen.

Schrappen

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Raad kan met gekwalificeerde 
meerderheid de aanbeveling van de 
Commissie wijzigen en de aldus 
gewijzigde tekst vaststellen als besluit van 
de Raad.

Schrappen

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betrokken lidstaat kan op elk 
moment aan de Commissie bewijs 

1. De betrokken lidstaat kan op elk 
moment aan de Commissie een formele 
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voorleggen om aan te tonen dat de 
algemene tekortkoming ten aanzien van de 
rechtsstaat is verholpen of niet meer 
bestaat.

kennisgeving met bewijs voorleggen om 
aan te tonen dat de algemene tekortkoming 
ten aanzien van de rechtsstaat is verholpen 
of niet meer bestaat.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de situatie 
in de betrokken lidstaat. Wanneer de 
algemene tekortkomingen op het gebied 
van de rechtsstaat op grond waarvan de 
passende maatregelen werden vastgesteld, 
niet of gedeeltelijk niet meer bestaan, dient 
de Commissie bij de Raad een voorstel in 
voor een besluit waarbij deze maatregelen 
geheel of gedeeltelijk worden opgeheven. 
De procedure van artikel 5, leden 2, 4, 5, 6 
en 7, is van toepassing.

2. Op verzoek van de betrokken 
lidstaat of op eigen initiatief beoordeelt de 
Commissie, rekening houdend met 
adviezen van het panel, de situatie in de 
betrokken lidstaat binnen een indicatieve 
termijn van één maand en in ieder geval 
binnen een redelijke termijn vanaf de 
datum van ontvangst van de formele 
kennisgeving. Wanneer de algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat op grond waarvan de in artikel 
4 bedoelde maatregelen werden 
vastgesteld, niet of gedeeltelijk niet meer 
bestaan, stelt de Commissie onverwijld een 
besluit vast waarbij deze maatregelen 
geheel of gedeeltelijk worden opgeheven. 
Tegelijk met het vaststellen van een 
besluit dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel in om de in artikel 5, lid 6 bis, 
bedoelde begrotingsreserve geheel of 
gedeeltelijk op te heffen. De procedure van 
artikel 5, leden 2, 4, 5, 6, 6 ter en 6 quater, 
is van toepassing.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als maatregelen betreffende de 
schorsing van de goedkeuring van een of 
meer programma's of wijzingen daarvan als 

3. Als maatregelen betreffende de 
schorsing van de goedkeuring van een of 
meer programma's of wijzingen daarvan als 
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bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), punt i) 
of de schorsing van vastleggingen als 
bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), punt ii) 
worden opgeheven, worden de bedragen 
die overeenkomen met de geschorste 
vastleggingen, opgevoerd op de begroting 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU, Euratom) nr. XXXX van de Raad 
(MFF-verordening). Kredieten die zijn 
geschorst voor jaar n, kunnen na jaar n + 2 
niet opnieuw op de begroting worden 
opgevoerd.

bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), i), of 
de schorsing van vastleggingen als bedoeld 
in artikel 4, lid 2, onder b), ii), worden 
opgeheven, worden de bedragen die 
overeenkomen met de geschorste 
vastleggingen, opgevoerd op de begroting 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU, Euratom) nr. XXXX van de Raad 
(MFF-verordening). Kredieten die zijn 
geschorst voor jaar n, kunnen na jaar n + 2 
niet opnieuw op de begroting worden 
opgevoerd. Vanaf jaar n+3 wordt een 
bedrag gelijk aan de geschorste 
vastleggingen opgevoerd in de in 
artikel 12 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. XXXX van de Raad (MFK-
verordening) bedoelde EU-reserve voor 
vastleggingen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Informatie aan het Europees Parlement

De Commissie houdt het Europees 
Parlement op de hoogte van de 
maatregelen die krachtens de artikelen 4 
en 5 zijn voorgesteld of vastgesteld.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Verslaglegging

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag in over de toepassing van de 
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Verordening, en met name over de 
doeltreffendheid van eventuele 
vastgestelde maatregelen.
Het verslag gaat in voorkomend geval 
vergezeld van passende voorstellen.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. Zij is van toepassing met 
ingang van 1 januari 2021.

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Opname in het Financieel Reglement

De inhoud van deze verordening wordt bij 
de volgende herziening van het Financieel 
Reglement daarin opgenomen.


