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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Op 1 februari 2020 heeft het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland (“het Verenigd 
Koninkrijk”) de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (“Euratom”), hierna samen 
“de Unie” genoemd, verlaten, en is een 
overgangsperiode ingegaan. Die in de tijd 
beperkte overgangsperiode is 
overeengekomen in het kader van het 
terugtrekkingsakkoord11 en loopt tot en 
met 31 december 2020. Tijdens de 
overgangsperiode zijn de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk formele 
onderhandelingen over hun toekomstige 
betrekkingen begonnen.

(1) Op 1 februari 2020 heeft het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland (“het Verenigd 
Koninkrijk”) de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (“Euratom”), hierna samen 
“de Unie” genoemd, verlaten, en is een 
overgangsperiode ingegaan. Die in de tijd 
beperkte overgangsperiode was 
overeengekomen in het kader van het 
terugtrekkingsakkoord11 en eindigde op 
31 december 2020. Tijdens de 
overgangsperiode zijn de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk formele 
onderhandelingen over hun toekomstige 
betrekkingen begonnen.

__________________ __________________
11 Akkoord inzake de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland uit de Europese Unie en 
de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (“terugtrekkingsakkoord”) 
(PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7).

11 Akkoord inzake de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland uit de Europese Unie en 
de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (“terugtrekkingsakkoord”) 
(PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Na afloop van de overgangsperiode 
zullen er belemmeringen voor de handel en 
voor grensoverschrijdende uitwisselingen 

(2) Nu de overgangsperiode afgelopen 
is, zijn er belemmeringen voor de handel 
en voor grensoverschrijdende 
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tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk 
bestaan. Er worden brede en 
verstrekkende gevolgen verwacht voor de 
bedrijven, burgers en overheden. Deze 
gevolgen zijn onvermijdelijk en de 
belanghebbenden moeten ervoor zorgen 
dat zij er klaar voor zijn.

uitwisselingen tussen de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk. Dit heeft brede en 
verstrekkende sociale en economische 
gevolgen voor de bedrijven, met name 
kmo’s, inclusief micro-ondernemingen, 
burgers en overheden, lokale 
gemeenschappen en regio’s, met inbegrip 
van administratieve procedures voor 
dienstverlening en voor invoer- en 
exporterende bedrijven, waardoor 
moeilijke knelpunten ontstaan aan de 
grens, de handel wordt belemmerd en het 
economisch herstel wordt gehinderd. Deze 
gevolgen moeten zo veel mogelijk worden 
beperkt.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Unie verbindt zich ertoe de 
economische gevolgen van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie te verzachten en solidariteit te 
betonen met alle lidstaten, met name de 
lidstaten die in deze uitzonderlijke 
omstandigheden het zwaarst getroffen zijn.

(3) De Unie verbindt zich ertoe de 
economische, sociale en territoriale 
gevolgen van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie te 
verzachten en solidariteit te betonen met 
alle lidstaten, regio’s en sectoren, met 
name de lidstaten, regio’s en sectoren die 
in deze uitzonderlijke omstandigheden het 
zwaarst getroffen zijn. Er bestaan echter 
nog steeds veel onzekerheden in verband 
met de gevolgen van de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk, waardoor het 
moeilijk is om de specifieke blootstelling 
van de economie van een lidstaat te 
bepalen. De verplaatsing van 
economische bedrijvigheid van het 
Verenigd Koninkrijk naar de Unie zal 
bijvoorbeeld naar verwachting voordelen 
opleveren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er moet een reserve voor 
aanpassing aan de brexit worden opgericht 
om steun te verlenen om de negatieve 
gevolgen in lidstaten, regio’s en sectoren, 
met name die welke het zwaarst getroffen 
worden door de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie, tegen te 
gaan en zo de impact ervan op de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang te verzachten. Deze reserve 
moet geheel of gedeeltelijk de extra 
overheidsuitgaven dekken die de lidstaten 
doen voor maatregelen die specifiek zijn 
genomen om die gevolgen te verzachten.

(4) Er moet een reserve voor 
aanpassing aan de brexit worden opgericht 
om steun te verlenen om de negatieve 
gevolgen in lidstaten, regio’s en sectoren, 
en voor werknemers en lokale 
gemeenschappen, met name die welke het 
zwaarst getroffen worden door de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie, tegen te gaan en zo de impact 
ervan op de economische, sociale en 
territoriale samenhang te verzachten. Deze 
reserve moet geheel of gedeeltelijk de extra 
overheidsuitgaven dekken die de lidstaten 
en regio’s doen voor maatregelen die 
specifiek zijn genomen om die gevolgen te 
verzachten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om bij te dragen tot economische, 
sociale en territoriale samenhang is het 
passend dat de lidstaten zich bij het 
opzetten van steunmaatregelen met name 
richten op de regio’s, gebieden en lokale 
gemeenschappen, met inbegrip van die 
welke afhankelijk zijn van 
visserijactiviteiten in de wateren van het 
Verenigd Koninkrijk, die naar 
verwachting het zwaarst door de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk zullen worden getroffen. Het 
is mogelijk dat de lidstaten specifieke 
maatregelen moeten nemen om met name 
bedrijven en economische sectoren te 
ondersteunen die nadeel ondervinden van 
de terugtrekking. Daarom is het passend 
een niet-uitputtende lijst op te stellen van 
het soort maatregelen dat met de meeste 
waarschijnlijkheid deze doelstelling zal 
verwezenlijken.

(5) Om bij te dragen tot economische, 
sociale en territoriale samenhang is het 
passend dat de lidstaten zich bij het 
opzetten van steunmaatregelen met name 
richten op en middelen uit de reserve 
toewijzen aan de regio’s, gebieden, 
sectoren, werknemers, organisaties, 
bedrijven,lokale gemeenschappen en 
economische sectoren die naar 
verwachting het zwaarst door de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
zullen worden getroffen, bijvoorbeeld 
door bijstand te verlenen voor het vinden 
van nieuwe exportmarkten of het 
diversifiëren van de toeleveringsketens, 
met bijzondere aandacht voor kmo’s, met 
inbegrip van micro-ondernemingen, 
aangezien deze vaak niet over de nodige 
administratieve, juridische en financiële 
capaciteit beschikken om noodplannen op 
te stellen en uit te voeren, met het oog op 
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het garanderen van hoogwaardige 
werkgelegenheid. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat kwalitatief 
hoogwaardige banen worden gecreëerd in 
de regio’s en lokale gemeenschappen die 
het zwaarst zijn getroffen. In dit verband 
verdienen de regio’s, gebieden en lokale 
gemeenschappen die sterk afhankelijk 
zijn van visserijactiviteiten in de wateren 
van het Verenigd Koninkrijk bijzondere 
aandacht. Daarom is het passend een niet-
uitputtende lijst op te stellen van het soort 
maatregelen dat met de meeste 
waarschijnlijkheid deze doelstellingen zal 
verwezenlijken.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Tegelijkertijd is het belangrijk om 
de uitsluitingen van steun uit de reserve 
duidelijk te vermelden. Belasting over de 
toegevoegde waarde moet van steun uit de 
reserve worden uitgesloten, aangezien het 
gaat om inkomsten van de lidstaten die de 
daarmee gepaard gaande kosten voor de 
begroting van de lidstaat compenseren. Om 
het gebruik van beperkte middelen zo 
efficiënt mogelijk te concentreren, mag 
technische bijstand die is geleverd aan de 
organen die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de reserve, niet in 
aanmerking komen voor steun uit de 
reserve. Overeenkomstig de algemene 
aanpak voor het cohesiebeleid mogen 
uitgaven die verband houden met 
verplaatsingen of die strijdig zijn met het 
toepasselijke Unierecht of nationaal recht, 
niet worden ondersteund.

(6) Tegelijkertijd is het belangrijk om 
de uitsluitingen van steun uit de reserve 
duidelijk te vermelden. Belasting over de 
toegevoegde waarde moet van steun uit de 
reserve worden uitgesloten, aangezien het 
gaat om inkomsten van de lidstaten die de 
daarmee gepaard gaande kosten voor de 
begroting van de lidstaat compenseren. 
Overeenkomstig de algemene aanpak voor 
het cohesiebeleid mogen uitgaven die 
verband houden met verplaatsingen of die 
strijdig zijn met het toepasselijke Unierecht 
of nationaal recht, in beginsel niet worden 
ondersteund.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
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Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
middelen van de reserve zo efficiënt 
mogelijk worden gebruikt, moeten de 
lidstaten een evenredig deel van hun 
toewijzing voor technische bijstand 
kunnen gebruiken voor de instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de reserve.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om rekening te houden met de 
onmiddellijke impact van de negatieve 
gevolgen van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie op de 
lidstaten en hun economieën en met de 
noodzaak om in voorkomend geval vóór 
het verstrijken van de overgangsperiode 
risicobeperkende maatregelen vast te 
stellen, moet de subsidiabiliteitsperiode 
voor de uitvoering van dergelijke 
maatregelen ingaan op 1 juli 2020 en 
worden geconcentreerd in een beperkte 
periode van 30 maanden.

(7) Bij de bepaling van de 
subsidiabiliteitsperiode voor de uitvoering 
van risicobeperkende en 
aanpassingsmaatregelen met betrekking 
tot de impact van de negatieve gevolgen 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie op de lidstaten en 
hun economieën moet rekening worden 
gehouden met het feit dat het Verenigd 
Koninkrijk de Unie geeft verlaten op 1 
februari 2020; dat de lidstaten met de 
vaststelling van dergelijke maatregelen 
zijn begonnen vóór het einde van de 
overgangsperiode; en dat bepaalde 
maatregelen op het gebied van 
grenscontrole, zoals degene die door het 
Verenigd Koninkrijk zijn opgelegd aan de 
uitvoer van de Unie, geleidelijk moeten 
worden toegepast. De 
subsidiabiliteitsperiode moet daarom 
ingaan op 1 januari 2020 en lopen tot en 
met 31 december 2023.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Financiële acties in het kader van 
de reserve moeten consistent zijn met en 
een aanvulling vormen op de 
programma’s en prioriteiten van de Unie, 
zoals de digitale transitie, een 
rechtvaardige klimaattransitie en de 
Europese pijler van sociale rechten, 
waarbij dubbele financiering voor 
dezelfde uitgaven moet worden 
voorkomen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor een deugdelijk financieel 
beheer moeten specifieke regels worden 
vastgesteld voor de vastleggingen in de 
begroting, betalingen, overdrachten en 
invordering met betrekking tot de reserve. 
Met inachtneming van het beginsel dat de 
begroting van de Unie jaarlijks wordt 
vastgesteld, moet deze verordening 
voorzien in mogelijkheden om meer 
ongebruikte middelen over te dragen dan 
de bedragen die in het Financieel 
Reglement zijn vastgesteld, zodat de 
capaciteit van de reserve om de negatieve 
gevolgen van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie voor de 
lidstaten en hun economieën aan te pakken, 
wordt gemaximaliseerd.

(10) De reserve moet worden 
uitgevoerd in overeenstemming met het 
beginsel van goed financieel beheer, met 
inbegrip van een doeltreffende preventie 
en vervolging van belastingfraude, 
belastingontduiking, belastingontwijking 
en agressieve belastingplanning. Voor een 
deugdelijk financieel beheer moeten 
specifieke regels worden vastgesteld voor 
de vastleggingen in de begroting, 
betalingen, overdrachten en invordering 
met betrekking tot de reserve. Met 
inachtneming van het beginsel dat de 
begroting van de Unie jaarlijks wordt 
vastgesteld, moet deze verordening, gezien 
de zeer uitzonderlijke en specifieke aard 
van de reserve, voorzien in mogelijkheden 
om meer ongebruikte middelen over te 
dragen dan de bedragen die in het 
Financieel Reglement zijn vastgesteld, 
zodat de capaciteit van de reserve om de 
negatieve gevolgen van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
voor de lidstaten en hun economieën aan te 
pakken, wordt gemaximaliseerd.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de lidstaten in staat te stellen de 
aanvullende middelen in te zetten en te 
zorgen voor voldoende financiële middelen 
om snel maatregelen in het kader van de 
reserve uit te voeren, moet een aanzienlijk 
deel daarvan in 2021 in de vorm van 
voorfinanciering worden uitbetaald. Bij de 
methode voor de verdeling moet rekening 
worden gehouden met het belang van de 
handel met het Verenigd Koninkrijk en het 
belang van de visserij in de exclusieve 
economische zone van het Verenigd 
Koninkrijk, op basis van betrouwbare en 
officiële statistieken. Aangezien de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie een unieke gebeurtenis vormt 
en gezien de onzekerheid rond belangrijke 
aspecten van de betrekkingen tussen het 
Verenigd Koninkrijk en de Unie na het 
verstrijken van de overgangsperiode, is het 
moeilijk te bepalen welke passende 
maatregelen de lidstaten snel zullen moeten 
nemen om de gevolgen van de 
terugtrekking tegen te gaan. Daarom is het 
noodzakelijk de lidstaten flexibiliteit te 
bieden en met name de Commissie in staat 
te stellen het financieringsbesluit dat in 
voorfinanciering voorziet, vast te stellen 
zonder dat uit hoofde van artikel 110, lid 2, 
van het Financieel Reglement een 
beschrijving moet worden gegeven van de 
concrete te financieren acties.

(11) Om de lidstaten in staat te stellen de 
aanvullende middelen in te zetten en te 
zorgen voor voldoende financiële middelen 
om snel maatregelen in het kader van de 
reserve uit te voeren, moet een aanzienlijk 
deel daarvan worden uitbetaald in de vorm 
van voorfinanciering, in drie tranches, in 
2021, 2022 en 2023. Bij de methode voor 
de verdeling moet rekening worden 
gehouden met het belang van de handel 
met het Verenigd Koninkrijk, uitgedrukt 
als percentage van het bbp, en het belang 
van de visserij in de exclusieve 
economische zone van het Verenigd 
Koninkrijk, het belang van de 
nabuurschapsbanden voor de maritieme 
grensregio’s en hun gemeenschappen en 
het belang van handel met het Verenigd 
Koninkrijk in de interne markt, op basis 
van de meest recente betrouwbare en 
officiële statistieken, en moet een gelijke 
behandeling van alle lidstaten worden 
gewaarborgd. Aangezien de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst geen 
betrekking heeft op markttoegang voor 
ondernemingen in de 
financiëledienstensector en aangezien 
binnen de Unie reeds positieve 
overloopeffecten zichtbaar zijn, zoals de 
verplaatsing van een aantal activiteiten, 
moet deze sector bovendien worden 
uitgesloten van het totale volume 
goederen en diensten dat in aanmerking 
wordt genomen voor de berekening van de 
factor die verband houdt met de handel op 
de interne markt. Aangezien de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie een unieke gebeurtenis vormt 
en gezien de onzekerheid rond belangrijke 
aspecten van de betrekkingen tussen het 
Verenigd Koninkrijk en de Unie na het 
verstrijken van de overgangsperiode, is het 
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moeilijk te bepalen welke passende 
maatregelen de lidstaten snel zullen moeten 
nemen om de gevolgen van de 
terugtrekking tegen te gaan. Daarom is het 
noodzakelijk de lidstaten flexibiliteit te 
bieden en met name de Commissie in staat 
te stellen het financieringsbesluit dat in 
voorfinanciering voorziet, vast te stellen 
zonder dat uit hoofde van artikel 110, lid 2, 
van het Financieel Reglement een 
beschrijving moet worden gegeven van de 
concrete te financieren acties.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Vóór de betaling van de 
voorfinanciering moeten de lidstaten de 
Commissie binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening in 
kennis stellen van de identiteit van de 
aangewezen organen en van het orgaan 
waaraan de voorfinanciering moet worden 
betaald, en bevestigen dat de 
systeembeschrijvingen zijn opgesteld.

(12) Vóór de betaling van de 
voorfinanciering moeten de lidstaten de 
Commissie binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening in 
kennis stellen van de identiteit van de 
aangewezen organen en van het orgaan 
waaraan de voorfinanciering moet worden 
betaald, en bevestigen dat de 
systeembeschrijvingen zijn opgesteld. De 
lidstaten moeten het relevante orgaan of 
de relevante organen op het passende 
territoriale niveau aanwijzen, in 
overeenstemming met hun institutionele, 
wettelijke en financiële kader.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om een gelijke behandeling van 
alle lidstaten te waarborgen, moet voor alle 
lidstaten één enkele termijn worden 
vastgesteld voor de indiening van 
aanvragen van een financiële bijdrage uit 

(13) Om een gelijke behandeling van 
alle lidstaten te waarborgen, moet voor alle 
lidstaten één enkele termijn worden 
vastgesteld voor de indiening van 
aanvragen van een financiële bijdrage uit 
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de reserve. Gezien de specifieke aard van 
het instrument en de relatief korte 
uitvoeringsperiode is de vaststelling van 
een op maat gesneden referentieperiode 
gerechtvaardigd en zou de verplichting 
voor de lidstaten om jaarlijks de in 
artikel 63, leden 5, 6 en 7, van het 
Financieel Reglement voorgeschreven 
documenten over te leggen, onevenredig 
zijn. Aangezien tegelijkertijd de risico’s 
voor de begroting van de Unie worden 
beperkt door de eis dat de lidstaten een 
solide beheers- en controlesysteem 
opzetten, is het gerechtvaardigd af te 
wijken van de verplichting om de vereiste 
documenten in februari of maart van elk 
jaar in te dienen. Om de Commissie in staat 
te stellen te controleren of de financiële 
bijdrage uit de reserve correct wordt 
gebruikt, moet van de lidstaten ook worden 
verlangd dat zij in het kader van de 
aanvraag uitvoeringsverslagen indienen 
met meer details over de gefinancierde 
acties, een beheersverklaring en een advies 
van een onafhankelijk auditorgaan, 
opgesteld overeenkomstig internationaal 
aanvaarde auditnormen.

de reserve. Gezien de specifieke aard van 
het instrument en de relatief korte 
uitvoeringsperiode is de vaststelling van 
een op maat gesneden referentieperiode 
gerechtvaardigd en zou de verplichting 
voor de lidstaten om jaarlijks de in 
artikel 63, leden 5, 6 en 7, van het 
Financieel Reglement voorgeschreven 
documenten over te leggen, onevenredig 
zijn. Aangezien tegelijkertijd de risico’s 
voor de begroting van de Unie worden 
beperkt door de eis dat de lidstaten 
gebruikmaken van hun bestaande 
controlesystemen of solide beheers- en 
controlesystemen opzetten, is het 
gerechtvaardigd af te wijken van de 
verplichting om de vereiste documenten in 
februari of maart van elk jaar in te dienen. 
Om de Commissie in staat te stellen te 
controleren of de financiële bijdrage uit de 
reserve correct wordt gebruikt, moet van de 
lidstaten ook worden verlangd dat zij in het 
kader van de aanvraag 
uitvoeringsverslagen indienen met meer 
details over de gefinancierde acties, de 
elementen in verband met de rekeningen, 
een samenvatting van de definitieve 
auditverslagen en de verrichte controles, 
een beheersverklaring en een advies van 
een onafhankelijk auditorgaan, opgesteld 
overeenkomstig internationaal aanvaarde 
auditnormen. Om ervoor te zorgen dat de 
beheers- en controlevoorschriften worden 
nageleefd en de reserve snel wordt 
uitgevoerd, moet de Commissie 
informatiesessies voor de lidstaten 
organiseren en een handleiding voor de 
uitvoering opstellen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Uit hoofde van de punten 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 

(14) Uit hoofde van de punten 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 
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beter wetgeven van 13 april 201613 moet de 
reserve worden geëvalueerd op basis van 
gegevens die zijn verzameld op grond van 
specifieke monitoringvoorschriften, 
waarbij echter overregulering en 
administratieve lasten, in het bijzonder 
voor de lidstaten, moeten worden 
vermeden. Deze voorschriften moeten in 
voorkomend geval meetbare indicatoren 
omvatten als basis voor de evaluatie van de 
reserve.

beter wetgeven van 13 april 201613 moet de 
reserve worden geëvalueerd op basis van 
gegevens die zijn verzameld op grond van 
specifieke monitoringvoorschriften, 
waarbij echter overregulering en 
administratieve lasten, in het bijzonder 
voor de lidstaten en de nationale, 
regionale en lokale overheden, moeten 
worden vermeden. Deze voorschriften 
moeten in voorkomend geval meetbare 
indicatoren omvatten als basis voor de 
evaluatie van de reserve.

_________________ _________________
13 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
over beter wetgeven (PB L 123 van 
12.5.2016, blz. 1).

13 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
over beter wetgeven (PB L 123 van 
12.5.2016, blz. 1).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om een gelijke behandeling van 
alle lidstaten en een consistente 
beoordeling van de aanvragen te 
waarborgen, moet de Commissie de 
aanvragen als pakket beoordelen. Daarbij 
moet zij met name de subsidiabiliteit en de 
correctheid van de gedeclareerde uitgaven, 
het rechtstreekse verband tussen de 
uitgaven en de maatregelen die zijn 
genomen om de gevolgen van de 
terugtrekking aan te pakken en de 
maatregelen die de betrokken lidstaat heeft 
genomen om dubbele financiering te 
voorkomen, verifiëren. Na de beoordeling 
van de aanvragen van een financiële 
bijdrage uit de reserve moet de Commissie 
de betaalde voorfinanciering vereffenen en 
de ongebruikte bedragen terugvorderen. 
Om de steun te concentreren op de 
lidstaten die het zwaarst door de 
terugtrekking worden getroffen, moet, 

(15) Om een gelijke behandeling van 
alle lidstaten en een consistente 
beoordeling van de aanvragen te 
waarborgen, moet de Commissie de 
aanvragen als pakket beoordelen. Daarbij 
moet zij met name de subsidiabiliteit en de 
correctheid van de gedeclareerde uitgaven, 
het rechtstreekse verband tussen de 
uitgaven en de maatregelen die zijn 
genomen om de gevolgen van de 
terugtrekking aan te pakken en de 
maatregelen die de betrokken lidstaat heeft 
genomen om dubbele financiering te 
voorkomen, verifiëren. Na de beoordeling 
van de aanvragen van een financiële 
bijdrage uit de reserve moet de Commissie 
de betaalde voorfinanciering vereffenen, de 
ongebruikte bedragen terugvorderen en een 
besluit nemen over extra betalingen tot de 
grenzen van de voorlopige toewijzing. 
Gezien de omvang van de te verwachten 
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wanneer de door de Commissie als 
subsidiabel aanvaarde uitgaven in de 
betrokken lidstaat het als 
voorfinanciering betaalde bedrag en 
0,06 % van het nominale bruto nationaal 
inkomen (bni) voor 2021 van de 
betrokken lidstaat overschrijdt, een 
verdere toewijzing uit de reserve aan die 
lidstaat mogelijk zijn binnen de grenzen 
van de beschikbare financiële middelen. 
Gezien de omvang van de te verwachten 
economische schok moet de mogelijkheid 
worden geboden om de van de 
voorfinanciering teruggevorderde 
bedragen te gebruiken voor de 
terugbetaling van extra uitgaven van de 
lidstaten.

economische schok moeten de ongebruikte 
bedragen van de voorlopige toewijzing ter 
beschikking worden gesteld van de 
lidstaten waarvan het totale aanvaarde 
bedrag hun respectieve voorlopige 
toewijzing overschrijdt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de deugdelijke werking van het 
gedeeld beheer te waarborgen, moeten de 
lidstaten een beheers- en controlesysteem 
opzetten, de organen die voor het beheer 
van de reserve verantwoordelijk zijn en een 
afzonderlijk onafhankelijk auditorgaan 
aanwijzen en de Commissie daarvan in 
kennis stellen. Om redenen van 
vereenvoudiging kunnen de lidstaten 
gebruikmaken van bestaande organen die 
zijn aangewezen en systemen die zijn 
opgezet voor het beheer en de controle van 
financiering in het kader van het 
cohesiebeleid of het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie. Het is noodzakelijk de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
nader te omschrijven en de specifieke 
vereisten voor de aangewezen organen vast 
te stellen.

(16) Om de deugdelijke werking van het 
gedeeld beheer te waarborgen, moeten de 
lidstaten een beheers- en controlesysteem 
opzetten, de organen die voor het beheer 
van de reserve verantwoordelijk zijn en een 
afzonderlijk onafhankelijk auditorgaan 
aanwijzen en de Commissie daarvan in 
kennis stellen. De lidstaten moeten 
gebruikmaken van bestaande systemen en 
moeten taken delegeren aan bestaande 
aangewezen organen, ook op regionaal en 
lokaal niveau, die zijn opgezet voor het 
beheer en de controle van financiering in 
het kader van het cohesiebeleid of het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie. 
Het is noodzakelijk de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
nader te omschrijven en de specifieke 
vereisten voor de aangewezen organen vast 
te stellen. Wanneer de lidstaten nieuwe 
organen oprichten, moet de Commissie 
binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
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beoordelen of deze voldoende 
bescherming bieden voor de financiële 
belangen van de Unie. De Commissie 
moet zorgen voor een consistente en 
vergelijkbare auditbenadering in alle 
lidstaten.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) 
nr. 2988/95 van de Raad14, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad15 
en Verordening (EU) 2017/193916 van de 
Raad moeten de financiële belangen van de 
Unie worden beschermd door middel van 
evenredige maatregelen, waaronder 
preventie, opsporing, correctie en 
onderzoek van onregelmatigheden en 
fraude, de terugvordering van verloren 
gegane, ten onrechte betaalde of slecht 
bestede middelen en, in voorkomend geval, 
het opleggen van administratieve sancties. 
In het bijzonder kan het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) 
overeenkomstig Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad17 en Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 administratieve 
onderzoeken, daaronder begrepen controles 
en verificaties ter plaatse, uitvoeren om 
vast te stellen of er sprake is van fraude, 
corruptie of andere onwettige activiteiten 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939 kan het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) 
overgaan tot onderzoek en vervolging van 
fraude en andere strafbare feiten waardoor 
de financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van Richtlijn (EU) 
2017/1371 van het Europees Parlement en 
de Raad18. Personen of entiteiten die 

(17) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/95 van de Raad14, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad15 
en Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad16 en Verordening (EU, Euratom) 
nr. 2020/2092 betreffende een algemeen 
conditionaliteitsregime ter bescherming 
van de Uniebegroting, moeten de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd door middel van evenredige 
maatregelen, waaronder preventie, 
opsporing, correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, de 
terugvordering van verloren gegane, ten 
onrechte betaalde of slecht bestede 
middelen en, in voorkomend geval, het 
opleggen van administratieve sancties. In 
het bijzonder kan het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) 
overeenkomstig Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad17 en Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 administratieve 
onderzoeken, daaronder begrepen controles 
en verificaties ter plaatse, uitvoeren om 
vast te stellen of er sprake is van fraude, 
corruptie of andere onwettige activiteiten 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939 kan het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) 
overgaan tot onderzoek en vervolging van 
fraude en andere strafbare feiten waardoor 
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middelen van de Unie ontvangen, moeten 
overeenkomstig het Financieel Reglement 
ten volle meewerken aan de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie, de 
nodige rechten en toegang verlenen aan de 
Commissie, OLAF, het EOM en de 
Europese Rekenkamer en ervoor zorgen 
dat derden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van middelen van de Unie 
gelijkwaardige rechten verlenen.

de financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van Richtlijn (EU) 
2017/1371 van het Europees Parlement en 
de Raad18. Personen of entiteiten die 
middelen van de Unie ontvangen, moeten 
overeenkomstig het Financieel Reglement 
ten volle meewerken aan de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie, de 
nodige rechten en toegang verlenen aan de 
Commissie, OLAF, het EOM en de 
Europese Rekenkamer en ervoor zorgen 
dat derden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van middelen van de Unie 
gelijkwaardige rechten verlenen.

_________________ _________________
14 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

14 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

15 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

15 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

16 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
(“EOM”), PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1.

16 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
(“EOM”), PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1.

17 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

17 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).
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18 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

18 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De lidstaten moeten de 
bewustwording met betrekking tot de 
bijdrage van de Unie uit de reserve 
vergroten en het publiek 
dienovereenkomstig informeren, aangezien 
activiteiten op het gebied van transparantie, 
communicatie en zichtbaarheid essentieel 
zijn om ervoor te zorgen dat het optreden 
van de Unie in de praktijk zichtbaar is. 
Deze activiteiten moeten gebaseerd zijn op 
nauwkeurige en bijgewerkte informatie.

(18) De lidstaten moeten de 
bewustwording met betrekking tot de 
bijdrage van de Unie uit de reserve 
vergroten en het publiek en de ontvangers 
in het bijzonder dienovereenkomstig 
informeren, aangezien activiteiten op het 
gebied van transparantie, communicatie en 
zichtbaarheid essentieel zijn om ervoor te 
zorgen dat het optreden van de Unie in de 
praktijk zichtbaar is. Deze activiteiten 
moeten gebaseerd zijn op nauwkeurige en 
bijgewerkte informatie.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om de transparantie over het 
gebruik van de bijdrage van de Unie te 
vergroten, moet de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
eindverslag indienen met betrekking tot de 
uitvoering van de reserve.

(19) Om de transparantie over het 
gebruik van de bijdrage van de Unie te 
vergroten, moet de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
onafhankelijk eindverslag indienen met 
betrekking tot de uitvoering van de reserve, 
waarin een analyse is opgenomen voor 
elke lidstaat. In het verslag moet met 
name worden beoordeeld of de middelen 
op doeltreffende en efficiënte wijze zijn 
gebruikt en of zij een toegevoegde waarde 
voor de EU hebben opgeleverd. In de 
evaluatie moet ook worden gerapporteerd 
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in hoeverre de maatregelen van de 
lidstaten de negatieve gevolgen van de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie voor lidstaten, 
regio’s, lokale gemeenschappen, sectoren 
en bedrijven, met inbegrip van kmo’s, en 
voor de economische, sociale en 
territoriale cohesie hebben beperkt.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) “referentieperiode”: de in 
artikel 63, lid 5, punt a), van het Financieel 
Reglement bedoelde referentieperiode, die 
loopt van 1 juli 2020 tot en met 
31 december 2022;

1) “referentieperiode”: de in 
artikel 63, lid 5, punt a), van het Financieel 
Reglement bedoelde referentieperiode, die 
loopt van 1 januari 2020 tot en met 
31 december 2023;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De reserve biedt ondersteuning om de 
negatieve gevolgen van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
tegen te gaan in lidstaten, regio’s en 
sectoren, met name die welke het zwaarst 
door die terugtrekking worden getroffen, 
en om de daarmee samenhangende 
gevolgen voor de economische, sociale en 
territoriale samenhang te verzachten.

De reserve biedt ondersteuning om de 
negatieve gevolgen van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
tegen te gaan in lidstaten, regio’s, lokale 
gemeenschappen, sectoren, organisaties 
en bedrijven, in het bijzonder kmo’s, met 
inbegrip van micro-ondernemingen, en 
voor werknemers, met name die welke het 
zwaarst door die terugtrekking worden 
getroffen, en om de daarmee 
samenhangende gevolgen voor de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang te verzachten.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle lidstaten komen in aanmerking 
voor steun uit de reserve.

1. Alle lidstaten komen in aanmerking 
voor steun uit de reserve. De lidstaten 
wijzen deze steun in de eerste plaats toe 
aan de meest getroffen regio’s.

2. De maximale middelen voor de 
reserve bedragen 5 370 994 000 EUR in 
lopende prijzen.

2. De maximale middelen voor de 
reserve bedragen 5 000 000 000 EUR in 
prijzen van 2018.

3. De in lid 2 genoemde middelen 
worden als volgt toegewezen:

3. De in lid 2 genoemde middelen 
worden voorlopig toegewezen volgens de 
methode in bijlage I. Zij worden 
beschikbaar gesteld als volgt:

a) in 2021 wordt overeenkomstig 
artikel 8 een bedrag van 
4 244 832 000 EUR voor voorfinanciering 
beschikbaar gesteld;

a) van 2021 tot en met 2023 wordt 
overeenkomstig artikel 8 een bedrag van 
4 000 000 000 EUR voor voorfinanciering 
beschikbaar gesteld en betaald in drie 
tranches, met de volgende verdeling:
(i) 1 600 000 000 EUR in prijzen van 
2018 in 2021;
(ii) 1 200 000 000 EUR in prijzen van 
2018 in 2022;
(iii) 1 200 000 000 EUR in prijzen van 
2018 in 2023;

b) daarnaast wordt overeenkomstig 
artikel 11 in 2024 1 126 162 000 EUR 
beschikbaar gesteld.

b) daarnaast wordt overeenkomstig 
artikel 11 in 2025 1 000 000 000 EUR in 
prijzen van 2018 beschikbaar gesteld.

De in de eerste alinea, punt a), van dit lid 
bedoelde bedragen worden beschouwd als 
voorfinanciering in de zin van artikel 115, 
lid 2, punt b), i), van het Financieel 
Reglement.

De in de eerste alinea, punt a), van dit lid 
bedoelde bedragen worden beschouwd als 
voorfinanciering in de zin van artikel 115, 
lid 2, punt b), i), van het Financieel 
Reglement.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage uit de 
reserve ondersteunt alleen de 
overheidsuitgaven die rechtstreeks verband 
houden met maatregelen die de lidstaten 
specifiek hebben genomen om bij te dragen 
tot de verwezenlijking van de in artikel 3 
genoemde doelstellingen, en kan met name 
dienen ter dekking van:

1. De financiële bijdrage uit de 
reserve ondersteunt alleen de 
overheidsuitgaven die rechtstreeks verband 
houden met maatregelen die de lidstaten en 
regionale autoriteiten specifiek hebben 
genomen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de in artikel 3 
genoemde doelstellingen, en kan met name 
dienen ter dekking van:

a) maatregelen om bedrijven en lokale 
gemeenschappen die nadeel ondervinden 
van de terugtrekking bij te staan;

a) maatregelen om bedrijven, in het 
bijzonder kmo’s, met inbegrip van micro-
ondernemingen, organisaties, 
werknemers en lokale gemeenschappen die 
nadeel ondervinden van de terugtrekking, 
met name in de zwaarst getroffen regio’s, 
te ondersteunen en bij te staan;

b) maatregelen ter ondersteuning van 
de zwaarst getroffen economische 
sectoren;

b) maatregelen ter ondersteuning van 
de zwaarst getroffen economische sectoren 
en hun werknemers;

c) maatregelen ter ondersteuning van 
bedrijven en lokale gemeenschappen die 
afhankelijk zijn van visserijactiviteiten in 
de wateren van het Verenigd Koninkrijk;

c) maatregelen ter ondersteuning van 
bedrijven, met name kmo’s, met inbegrip 
van micro-ondernemingen, werknemers 
en lokale gemeenschappen die afhankelijk 
zijn van visserijactiviteiten in de wateren 
van het Verenigd Koninkrijk, met name 
degene die hun activiteiten niet naar 
andere wateren kunnen verplaatsen;

c bis) maatregelen ter ondersteuning van 
vissers en exploitanten voor de definitieve 
beëindiging van visserijactiviteiten zoals 
gedefinieerd in [Verordening (EU) nr. 
XX/20XX (EFMZVA-verordening)] en 
compensatie voor exploitanten in de 
visserij- en aquacultuursectoren, met 
inbegrip van de verwerking van visserij- 
en aquacultuurproducten, voor hun 
misgelopen inkomsten of aanvullende 
kosten als gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
en de geringere toegang tot de wateren 
van het Verenigd Koninkrijk;

d) maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid, met name door 
middel van 

d) maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid, inclusie en de 
schepping van banen, met name in de 
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arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing en opleiding in de getroffen 
sectoren;

regio’s en lokale gemeenschappen die het 
zwaarst zijn getroffen, teneinde kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid zeker te 
stellen, onder meer door middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing en bijscholing en opleiding in 
de getroffen sectoren, inclusief de 
toeristische sector;

e) maatregelen om het functioneren 
van de grens-, douane-, sanitaire en 
fytosanitaire, veiligheids- en 
visserijcontroles, alsmede de inning van 
indirecte belastingen en bijkomend 
personeel en infrastructuur te waarborgen;

e) maatregelen om het functioneren 
van de grens-, douane-, sanitaire en 
fytosanitaire, veiligheids- en 
visserijcontroles, alsmede de inning van 
indirecte belastingen en bijkomend 
personeel, opleiding en infrastructuur te 
waarborgen;

f) maatregelen om regelingen voor 
certificering en vergunningen voor 
producten te faciliteren, om bijstand te 
verlenen bij het voldoen aan 
vestigingseisen, om etikettering en merking 
te vergemakkelijken, bijvoorbeeld op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en 
milieunormen, en om bijstand te verlenen 
voor wederzijdse erkenning;

f) maatregelen om regelingen voor 
certificering en vergunningen voor 
producten te faciliteren, om bijstand te 
verlenen bij het voldoen aan 
vestigingseisen, om etikettering en merking 
te vergemakkelijken, bijvoorbeeld op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en 
milieu- en sociale normen, en om bijstand 
te verlenen voor wederzijdse erkenning, 
met inbegrip van extra personeel en 
infrastructuur;

f bis) maatregelen ter ondersteuning van 
de herintegratie van burgers van de Unie 
die het Verenigd Koninkrijk verlaten, 
zoals bijstand en begeleiding;

g) maatregelen voor communicatie, 
voorlichting en bewustmaking van burgers 
en bedrijven over veranderingen in hun 
rechten en plichten als gevolg van de 
terugtrekking.

g) maatregelen voor communicatie, 
rechtsbijstand, voorlichting en 
bewustmaking van burgers en bedrijven 
over veranderingen in hun rechten en 
plichten als gevolg van de terugtrekking;
g bis) technische bijstand voor de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van de reserve,
tot maximum 2,5 % van de toewijzing van 
een lidstaat voor lidstaten met een 
toewijzing van minder dan 30 miljoen 
EUR,
tot maximum 750 000 EUR voor lidstaten 
met een toewijzing tussen 30 miljoen EUR 
en 50 miljoen EUR,
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tot maximum 1,5 % van de toewijzing van 
een lidstaat voor lidstaten met een 
toewijzing van meer dan 50 miljoen EUR.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitgaven zijn subsidiabel indien 
zij tijdens de referentieperiode zijn gedaan 
en betaald voor maatregelen die in de 
betrokken lidstaat of ten behoeve van de 
betrokken lidstaat worden uitgevoerd.

2. De uitgaven zijn subsidiabel indien 
zij tijdens de referentieperiode zijn gedaan 
en betaald, zowel op het niveau van de 
aangewezen organen als op dat van de 
eindontvangers, voor maatregelen die in 
de betrokken lidstaat of regio of ten 
behoeve van de betrokken lidstaat of regio 
worden uitgevoerd.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het ontwerpen van 
steunmaatregelen houden de lidstaten 
rekening met de uiteenlopende gevolgen 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie voor de 
verschillende regio’s en lokale 
gemeenschappen en concentreren zij de 
steun uit de reserve in voorkomend geval 
op de zwaarst getroffen gebieden.

3. Bij het ontwerpen van 
steunmaatregelen houden de lidstaten 
rekening met de uiteenlopende gevolgen 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie voor de 
verschillende regio’s en lokale 
gemeenschappen en concentreren zij de 
steun uit de reserve in voorkomend geval 
op de zwaarst getroffen gebieden. De 
lidstaten voeren zinvolle, inclusieve en 
toegankelijke raadplegingen met de 
relevante belanghebbenden, waaronder de 
sociale partners.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit de reserve wordt geen steun verleend 
aan:

Uit de reserve wordt geen steun verleend 
aan:

a) belasting over de toegevoegde 
waarde;

a) belasting over de toegevoegde 
waarde;

b) technische bijstand voor beheer, 
monitoring, voorlichting en 
communicatie, afhandeling van klachten 
en controle en audit met betrekking tot de 
reserve;
c) uitgaven ter ondersteuning van 
verplaatsingen in de zin van artikel 2, lid 6;

c) uitgaven ter ondersteuning van 
verplaatsingen in de zin van artikel 2, lid 6;

d) uitgaven ter ondersteuning van 
verplaatsingen overeenkomstig artikel 14, 
lid 16, van Verordening (EU) nr. 651/2014 
van de Commissie, als een bijdrage uit de 
reserve staatssteun vormt.

d) uitgaven ter ondersteuning van 
verplaatsingen overeenkomstig artikel 14, 
lid 16, van Verordening (EU) nr. 651/2014 
van de Commissie, als een bijdrage uit de 
reserve staatssteun vormt;
d bis) maatregelen ter ondersteuning van 
de delen van de financiële en banksector 
die positief worden beïnvloed door de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie;
d ter) maatregelen die niet stroken met 
de milieudoelstellingen van de Unie, de 
Overeenkomst van Parijs, het beginsel 
“geen schade berokkenen”, zoals 
vastgelegd in de Europese Green Deal, de 
Europese pijler van sociale rechten of de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten gebruiken de bijdrage 
uit de reserve voor de uitvoering van de in 
artikel 5 bedoelde maatregelen om niet-
terugbetaalbare vormen van steun te 
verstrekken. De bijdrage van de Unie 
bestaat in de terugbetaling van subsidiabele 

2. De lidstaten gebruiken de bijdrage 
uit de reserve voor de uitvoering van de in 
artikel 5 bedoelde maatregelen om niet-
terugbetaalbare vormen van steun te 
verstrekken. De bijdrage van de Unie 
bestaat in de terugbetaling van subsidiabele 
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kosten die daadwerkelijk door de lidstaten 
bij de uitvoering van de maatregelen zijn 
gemaakt en betaald.

kosten die daadwerkelijk door de lidstaten 
bij de uitvoering van de maatregelen zijn 
gemaakt en betaald, zowel op het niveau 
van de aangewezen organen als op het 
niveau van de eindontvangers.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking van artikel 12 van het 
Financieel Reglement worden ongebruikte 
vastleggings- en betalingskredieten uit 
hoofde van deze verordening automatisch 
overgedragen en kunnen zij worden 
gebruikt tot en met 31 december 2025. De 
overgedragen kredieten worden als eerste 
in het volgende begrotingsjaar gebruikt.

5. In afwijking van artikel 12 van het 
Financieel Reglement worden ongebruikte 
vastleggings- en betalingskredieten uit 
hoofde van deze verordening automatisch 
overgedragen en kunnen zij worden 
gebruikt tot en met 31 december 2026. De 
overgedragen kredieten worden als eerste 
in het volgende begrotingsjaar gebruikt.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toewijzingscriteria voor de 
voorfinanciering die de Commissie aan de 
lidstaten moet betalen, zijn opgenomen in 
bijlage I.

Schrappen

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie keert de 
voorfinanciering binnen 60 dagen na de 
datum van vaststelling van de in lid 2 
bedoelde uitvoeringshandeling uit. De 
voorfinanciering wordt vereffend 

3. De Commissie keert de 
voorfinancieringstranche voor 2021 
binnen 30 dagen na de datum van 
vaststelling van de in lid 2 bedoelde 
uitvoeringshandeling uit. De 
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overeenkomstig artikel 11. voorfinancieringstranches voor 2022 en 
2023 worden uitgekeerd overeenkomstig 
de in de uitvoeringshandeling vastgestelde 
regelingen. De voorfinanciering wordt 
vereffend overeenkomstig artikel 11.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 
30 september 2023 bij de Commissie een 
aanvraag in van een financiële bijdrage uit 
de reserve. De Commissie beoordeelt deze 
aanvraag en bepaalt of er aan de lidstaten 
aanvullende bedragen zijn verschuldigd 
dan wel of er van de lidstaten bedragen 
moeten worden teruggevorderd 
overeenkomstig artikel 11.

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 
30 september 2024 bij de Commissie een 
aanvraag in van een financiële bijdrage uit 
de reserve. De Commissie beoordeelt deze 
aanvraag en bepaalt of er aan de lidstaten 
aanvullende bedragen zijn verschuldigd 
dan wel of er van de lidstaten bedragen 
moeten worden teruggevorderd 
overeenkomstig artikel 11.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat uiterlijk op 
30 september 2023 geen aanvraag van een 
financiële bijdrage uit de reserve indient, 
vordert de Commissie het totale bedrag 
terug dat als voorfinanciering aan die 
lidstaat is betaald.

2. Indien een lidstaat uiterlijk op 
30 september 2024 geen aanvraag van een 
financiële bijdrage uit de reserve indient, 
vordert de Commissie het totale bedrag 
terug dat als voorfinanciering aan die 
lidstaat is betaald.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanvraag is gebaseerd op het 
model in bijlage II. Zij bevat informatie 

1. De aanvraag is gebaseerd op het 
model in bijlage II. Zij bevat informatie 
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over de totale overheidsuitgaven die de 
lidstaten hebben gedaan en betaald en over 
de waarden van de outputindicatoren voor 
de ondersteunde maatregelen. Zij gaat 
vergezeld van de in artikel 63, leden 5, 6 
en 7, van het Financieel Reglement 
bedoelde documenten en van een 
uitvoeringsverslag.

over de totale overheidsuitgaven die de 
lidstaten hebben gedaan en betaald, 
uitgesplitst naar de NUTS 2-regio waar de 
uitgaven zijn gedaan, en over de waarden 
van de output- en resultaatindicatoren en, 
indien mogelijk, de impactindicatoren 
voor de ondersteunde maatregelen. De 
aanvrager wijst, indien passend, aan elke 
indicator een reeks streefdoelen toe om de 
doeltreffendheid van de uitgaven te 
meten. De aanvraag gaat vergezeld van de 
in artikel 63, leden 5, 6 en 7, van het 
Financieel Reglement bedoelde 
documenten en van een uitvoeringsverslag 
met een motivering van de verdeling van 
de uitgaven over de NUTS 2-regio’s, 
waaruit blijkt dat de steun in voorkomend 
geval hoofdzakelijk is toegewezen aan de 
meest getroffen regio’s. De Commissie 
publiceert de aanvragen en de 
begeleidende documenten.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verslag over de uitvoering van 
de reserve omvat:

2. Het verslag over de uitvoering van 
de reserve omvat:

a) een beschrijving van de 
economische en sociale gevolgen van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie, met vermelding van de meest 
getroffen regio’s, gebieden en sectoren;

a) een beschrijving van de 
economische, sociale en milieugevolgen 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie, met name voor de 
werkgelegenheid, met vermelding van de 
meest getroffen regio’s, gebieden, sectoren 
en werknemers;

b) een beschrijving van de 
maatregelen die zijn genomen om de 
negatieve gevolgen van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
tegen te gaan, van de mate waarin die 
maatregelen de in punt a) bedoelde 
regionale en sectorale gevolgen hebben 
verzacht, en van de wijze waarop zij zijn 

b) een beschrijving van de 
maatregelen die zijn genomen om de 
negatieve gevolgen van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
tegen te gaan, van de mate waarin die 
maatregelen de in punt a) bedoelde 
regionale, lokale en sectorale gevolgen 
hebben verzacht, en van de wijze waarop 
zij zijn uitgevoerd, alsmede een 
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uitgevoerd; beschrijving van de vraag of de 
maatregelen hebben gezorgd voor 
kwalitatief hoogwaardige banen in de 
regio’s en lokale gemeenschappen die 
bijzonder zwaar zijn getroffen;

c) een rechtvaardiging van de 
subsidiabiliteit van de gedane en betaalde 
uitgaven en het rechtstreekse verband 
tussen deze uitgaven en de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie;

c) een rechtvaardiging van de 
subsidiabiliteit van de gedane en betaalde 
uitgaven en het rechtstreekse verband 
tussen deze uitgaven en de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, 
alsmede een beoordeling van de vraag of 
de genomen maatregelen in 
overeenstemming zijn met de in artikel 6 
vastgestelde uitsluitingen van steun;

d) een beschrijving van de 
maatregelen die zijn genomen om dubbele 
financiering te voorkomen en te zorgen 
voor complementariteit met andere 
instrumenten van de Unie en nationale 
financiering;

d) een beschrijving van de 
maatregelen die zijn genomen om dubbele 
financiering te voorkomen en te zorgen 
voor complementariteit met andere 
instrumenten van de Unie en nationale 
financiering, met inbegrip van een 
identificatie van die maatregelen waaraan 
door andere Unie-instrumenten 
aanvullende financiering of nationale 
financiering is toegekend, en een 
beschrijving van die aanvullende 
financiering;

e) een beschrijving van de bijdrage 
van de maatregelen aan de matiging van en 
de aanpassing aan de klimaatverandering.

e) een beschrijving van de bijdrage 
van de maatregelen aan de matiging van en 
de aanpassing aan de klimaatverandering 
en, in voorkomend geval, de digitale 
transitie.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van de beoordeling stelt 
de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling het volgende vast:

2. Op basis van de beoordeling stelt 
de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling het volgende vast:

a) het totale bedrag van de 
subsidiabele overheidsuitgaven (het 
“aanvaarde bedrag”);

a) het totale bedrag van de 
subsidiabele overheidsuitgaven (het 
“aanvaarde bedrag”);
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a bis) het bedrag voor technische 
bijstand dat is berekend overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, punt g bis);
a ter) de som van de bedragen in punt a) 
en punt a bis) (het “totale aanvaarde 
bedrag”);

b) of er aan de lidstaat aanvullende 
bedragen zijn verschuldigd overeenkomstig 
lid 3, dan wel of er bedragen moeten 
worden teruggevorderd uit hoofde van 
lid 5.

b) of er aan de lidstaat aanvullende 
bedragen zijn verschuldigd overeenkomstig 
lid 3, dan wel of er bedragen moeten 
worden teruggevorderd uit hoofde van 
lid 6.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien het aanvaarde bedrag zowel 
het bedrag van de voorfinanciering als 
0,06 % van het nominale bni van 2021 
van de betrokken lidstaat overschrijdt, is 
aan die lidstaat een aanvullend bedrag 
verschuldigd uit de in artikel 4, lid 3, 
punt b), bedoelde toewijzing en eventueel 
uit hoofde van artikel 8, lid 4, 
overgedragen bedragen.

3. Indien het aanvaarde bedrag het 
bedrag van de betaalde voorfinanciering 
overschrijdt, is aan die lidstaat een 
aanvullend bedrag verschuldigd uit de in 
artikel 4, lid 3, punt b), bedoelde 
toewijzing, tot het overeenkomstig bijlage 
I aan die lidstaat toegewezen voorlopige 
bedrag is bereikt.

Het gedeelte van de voorlopige toewijzing 
aan een lidstaat dat niet door het totale 
aanvaarde bedrag wordt gedekt en 
eventueel uit hoofde van artikel 8, lid 4, 
overgedragen bedragen worden 
beschikbaar gesteld aan de lidstaten 
waarvan het totale aanvaarde bedrag de 
voorlopige toewijzing overschrijdt.

In dat geval betaalt de Commissie het 
bedrag dat de aan de betrokken lidstaat 
betaalde voorfinanciering, of 0,06 % van 
het nominale bni van 2021 indien dit 
hoger is, overschrijdt. 
Indien de som van de overeenkomstig de 
eerste alinea van dit lid berekende 
aanvullende bedragen voor alle lidstaten 
de beschikbare middelen overeenkomstig 

Indien de som van de overeenkomstig de 
eerste alinea van dit lid voor alle lidstaten 
berekende aanvullende bedragen de 
beschikbare middelen overeenkomstig 
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artikel 4, lid 3, punt b), overschrijdt, 
worden de bijdragen uit de reserve 
evenredig verlaagd.

artikel 4, lid 3, punt b), en de tweede 
alinea van dit lid overschrijdt, worden de 
bijdragen uit de reserve voor de bedragen 
die de voorlopige toewijzingen 
overschrijden, evenredig verlaagd.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie vereffent de 
desbetreffende voorfinanciering en betaalt 
de eventueel verschuldigde aanvullende 
bedragen binnen 60 dagen na de 
vaststelling van de in lid 2 bedoelde 
uitvoeringshandeling.

5. De Commissie vereffent de 
desbetreffende voorfinanciering en betaalt 
de eventueel verschuldigde aanvullende 
bedragen binnen 30 dagen na de 
vaststelling van de in lid 2 bedoelde 
uitvoeringshandeling.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien het aanvaarde bedrag lager is 
dan de voorfinanciering voor de betrokken 
lidstaat, wordt het verschil teruggevorderd 
overeenkomstig het Financieel Reglement, 
en met name deel I, hoofdstuk 6, 
afdelingen 3, 4 en 5. De teruggevorderde 
bedragen worden behandeld als interne 
bestemmingsontvangsten overeenkomstig 
artikel 21, lid 3, punt b), van het Financieel 
Reglement en worden, wanneer lid 3, derde 
alinea, van dit artikel is toegepast, gebruikt 
om de bijdragen die zijn betaald aan 
lidstaten die in aanmerking komen voor 
aanvullende bedragen op grond van lid 3 
van dit artikel, evenredig te verhogen tot 
maximaal 100 %. Indien de betalingen aan 
de lidstaten uit hoofde van lid 3 van dit 
artikel tegen een percentage van 100 % zijn 
verricht, worden de teruggevorderde 
bedragen teruggestort in de algemene 

6. Indien het aanvaarde bedrag lager is 
dan de aan de betrokken lidstaat betaalde 
voorfinanciering, wordt het verschil 
teruggevorderd overeenkomstig het 
Financieel Reglement, en met name deel I, 
hoofdstuk 6, afdelingen 3, 4 en 5. De 
teruggevorderde bedragen worden 
behandeld als interne 
bestemmingsontvangsten overeenkomstig 
artikel 21, lid 3, punt b), van het Financieel 
Reglement en worden, wanneer lid 3, derde 
alinea, van dit artikel is toegepast, gebruikt 
om de bijdragen die zijn betaald aan 
lidstaten die in aanmerking komen voor 
aanvullende bedragen op grond van lid 3 
van dit artikel, evenredig te verhogen tot 
maximaal 100 %. Indien de betalingen aan 
de lidstaten uit hoofde van lid 3 van dit 
artikel tegen een percentage van 100 % zijn 
verricht, worden de teruggevorderde 
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begroting van de Unie. bedragen teruggestort in de algemene 
begroting van de Unie.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een orgaan aan te wijzen dat 
verantwoordelijk is voor het beheer van de 
financiële bijdrage uit de reserve, alsmede 
een onafhankelijk auditorgaan 
overeenkomstig artikel 63, lid 3, van het 
Financieel Reglement, en toezicht te 
houden op deze organen;

a) een orgaan of, indien vereist op 
grond van het constitutionele kader van 
de lidstaat, organen aan te wijzen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de financiële bijdrage uit de reserve, 
alsmede een onafhankelijk auditorgaan 
overeenkomstig artikel 63, lid 3, van het 
Financieel Reglement, en toezicht te 
houden op deze organen;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de Commissie binnen drie maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening in kennis te stellen van de 
identiteit van de aangewezen organen en 
van het orgaan waaraan de 
voorfinanciering zal worden betaald, en te 
bevestigen dat de systeembeschrijvingen 
zijn opgesteld;

d) de Commissie binnen drie maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening in kennis te stellen van de 
identiteit van de aangewezen organen en 
van het orgaan of de organen waaraan de 
voorfinanciering zal worden betaald en van 
de aangewezen organen, met inbegrip 
van, indien van toepassing, de organen 
waaraan taken en middelen uit de reserve 
zijn gedelegeerd, en te bevestigen dat de 
systeembeschrijvingen zijn opgesteld;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. Voor de toepassing van lid 1, 
punten a) en b), kunnen de lidstaten 
gebruikmaken van reeds bestaande organen 
en beheers- en controlesystemen voor de 
uitvoering van de financiering van het 
cohesiebeleid of het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie.

2. Voor de toepassing van lid 1, 
punten a) en b), kunnen de lidstaten 
gebruikmaken van reeds bestaande 
organen, inclusief op regionaal en lokaal 
niveau, en reeds bestaande beheers- en 
controlesystemen voor de uitvoering van 
de financiering van het cohesiebeleid of het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het orgaan dat verantwoordelijk is 
voor het beheer van de financiële bijdrage 
uit de reserve:

3. Het orgaan dat verantwoordelijk is 
of de organen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de financiële bijdrage 
uit de reserve:

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De audits van de gefinancierde 
maatregelen worden verricht op uitgaven 
die op basis van een steekproef zijn 
geselecteerd. Deze steekproef is 
representatief en is gebaseerd op 
statistische steekproefmethoden.

De audits van de gefinancierde 
maatregelen worden verricht op uitgaven 
die op basis van een steekproef zijn 
geselecteerd.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te zorgen voor een consistente en 
vergelijkbare auditbenadering in alle 
lidstaten, stelt de Commissie 
gedetailleerde definities vast met 
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betrekking tot de auditmethode, 
waaronder de steekproefmethode en de 
kwantificering en correctie van fouten, en 
deelt zij deze binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
mee aan de lidstaten, alsmede aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Rekenkamer.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Indien een lidstaat besluit om voor 
de toepassing van de reserve geen gebruik 
te maken van zijn beheers- en 
controlesystemen die zijn opgezet voor de 
uitvoering van de financiering in het 
kader van het cohesiebeleid of het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie, 
maar om een nieuw systeem in te stellen, 
gaat de Commissie binnen zes maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening na of het systeem 
doeltreffend is en een toereikend niveau 
van bescherming van de financiële 
belangen van de Unie biedt.
Indien de Commissie concludeert dat het 
systeem niet doeltreffend is en 
onvoldoende bescherming van de 
financiële belangen van de Unie biedt, 
beveelt zij de betrokken lidstaat 
corrigerende maatregelen aan. De lidstaat 
in kwestie voert die maatregelen binnen 
twee maanden na de aanbeveling van de 
Commissie uit.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële correcties die de 
lidstaat overeenkomstig artikel 13, lid 1, 
punt f), aanbrengt, houden in dat de 
financiële bijdrage uit de reserve geheel of 
gedeeltelijk wordt ingetrokken. Bedragen 
die door een vastgestelde onregelmatigheid 
verloren zijn gegaan, worden door de 
lidstaat teruggevorderd.

1. De financiële correcties die de 
lidstaat overeenkomstig artikel 13, lid 1, 
punt f), aanbrengt, houden in dat de 
financiële bijdrage uit de reserve geheel of 
gedeeltelijk wordt ingetrokken. Bedragen 
die door een vastgestelde onregelmatigheid 
verloren zijn gegaan, worden door de 
lidstaat teruggevorderd.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de 
voorlichting en publiciteit ten behoeve van 
de burgers van de Unie over de rol, de 
resultaten en de impact van de bijdrage van 
de Unie uit de reserve door middel van 
voorlichtings- en communicatieacties.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de 
voorlichting en publiciteit ten behoeve van 
de burgers van de Unie over de rol, de 
resultaten en de impact van de bijdrage van 
de Unie uit de reserve door middel van 
voorlichtings- en communicatieacties, en 
zorgen er met name voor dat ontvangers 
van de in artikel 5 bedoelde maatregelen 
ervan op de hoogte worden gebracht dat 
de bijdrage uit de reserve een initiatief 
van de Europese Unie is. Bijdragen van 
de Unie uit de reserve mogen niet als 
regionale bijdragen worden aangemerkt.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 juni 2026 verricht 
de Commissie een evaluatie om de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde van de 
reserve te onderzoeken. De Commissie kan 
gebruikmaken van alle relevante informatie 
die al beschikbaar is overeenkomstig 

1. Uiterlijk op 30 juni 2027 zorgt de 
Commissie ervoor dat een onafhankelijke 
evaluatie wordt verricht om de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde van de 
reserve te onderzoeken. In deze 
onafhankelijke evaluatie wordt 
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artikel 128 van het Financieel Reglement. beoordeeld in hoeverre de maatregelen 
van de lidstaten de negatieve gevolgen van 
de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie voor lidstaten, 
regio’s, lokale gemeenschappen, sectoren 
en bedrijven, met inbegrip van kmo’s, en 
voor de economische, sociale en 
territoriale cohesie hebben beperkt. De 
Commissie kan gebruikmaken van alle 
relevante informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel 128 van het 
Financieel Reglement.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie dient uiterlijk op 
30 juni 2027 bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in over de uitvoering 
van de reserve.

2. De Commissie dient uiterlijk op 
30 juni 2028 bij het Europees Parlement en 
de Raad een onafhankelijk 
evaluatieverslag in over de uitvoering van 
de reserve.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toewijzingsmethode voor de 
voorfinanciering van de reserve voor 
aanpassing aan de brexit

Toewijzingsmethode voor de middelen van 
de reserve voor aanpassing aan de brexit 
als bedoeld in artikel 4, lid 3

De voorfinanciering van de reserve voor 
aanpassing aan de brexit wordt aan de hand 
van de volgende methode over de lidstaten 
verdeeld:

De middelen van de reserve voor 
aanpassing aan de brexit worden aan de 
hand van de volgende methode over de 
lidstaten verdeeld:

1. Het aandeel van elke lidstaat in de 
voorfinanciering van de reserve voor 
aanpassing aan de brexit wordt bepaald als 
de som van een factor die gekoppeld is aan 
de vis die wordt gevangen in de wateren 
die tot de exclusieve economische zone 

1. Het aandeel van elke lidstaat in de 
middelen van de reserve voor aanpassing 
aan de brexit wordt bepaald als de som van 
een factor die gekoppeld is aan de vis die 
wordt gevangen in de wateren die tot de 
exclusieve economische zone (EEZ) van 
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(EEZ) van het Verenigd Koninkrijk 
behoren, en een factor die gekoppeld is aan 
de handel met het Verenigd Koninkrijk.

het Verenigd Koninkrijk behoren, een 
factor die gekoppeld is aan de handel met 
het Verenigd Koninkrijk en het bbp, een 
factor die gekoppeld is aan de bevolking 
van de aan het VK grenzende maritieme 
regio’s en een factor die gekoppeld is aan 
de handel met het Verenigd Koninkrijk op 
de interne markt.

2. De factor die gekoppeld is aan de in 
de EEZ van het Verenigd Koninkrijk 
gevangen vis wordt gebruikt om 
600 miljoen EUR toe te wijzen. De factor 
die gekoppeld is aan de handel wordt 
gebruikt om 3 400 miljoen EUR toe te 
wijzen. Beide bedragen zijn uitgedrukt in 
prijzen van 2018.

2. De factor die gekoppeld is aan de in 
de EEZ van het Verenigd Koninkrijk 
gevangen vis wordt gebruikt om 
650 miljoen EUR toe te wijzen. De factor 
die gekoppeld is aan de handel en het bbp 
wordt gebruikt om 3 900 miljoen EUR toe 
te wijzen. De factor die gekoppeld is aan 
de maritieme grensregio’s wordt gebruikt 
om 300 miljoen EUR toe te wijzen. De 
factor die gekoppeld is aan de handel op 
de interne markt wordt gebruikt om 
150 miljoen EUR toe te wijzen. Elk van 
deze bedragen is uitgedrukt in prijzen 
van 2018.

3. De factor die gekoppeld is aan de 
visserij wordt bepaald aan de hand van het 
volgende criterium en door de volgende 
stappen te volgen:

3. De factor die gekoppeld is aan de 
visserij wordt bepaald aan de hand van het 
volgende criterium en door de volgende 
stappen te volgen:

a) aandeel van elke lidstaat in de 
totale waarde van de in de EEZ van het 
Verenigd Koninkrijk gevangen vis;

a) aandeel van elke lidstaat in de 
totale waarde van de in de EEZ van het 
Verenigd Koninkrijk gevangen vis;

b) dit aandeel wordt verhoogd voor 
lidstaten waar de visserij meer dan 
gemiddeld afhankelijk is van de vis die in 
de EEZ van het Verenigd Koninkrijk wordt 
gevangen, en verlaagd voor lidstaten die 
daarvan minder afhankelijk zijn, en wel als 
volgt:

b) dit aandeel wordt verhoogd voor 
lidstaten waar de visserij meer dan 
gemiddeld afhankelijk is van de vis die in 
de EEZ van het Verenigd Koninkrijk wordt 
gevangen, en verlaagd voor lidstaten die 
daarvan minder afhankelijk zijn, en wel als 
volgt:

i) voor elke lidstaat wordt de waarde 
van de in de EEZ van het Verenigd 
Koninkrijk gevangen vis als percentage 
van de totale waarde van de door die 
lidstaat gevangen vis uitgedrukt als een 
index van het EU-gemiddelde 
(afhankelijkheidsindex); 

i) voor elke lidstaat wordt de waarde 
van de in de EEZ van het Verenigd 
Koninkrijk gevangen vis als percentage 
van de totale waarde van de door die 
lidstaat gevangen vis uitgedrukt als een 
index van het EU-gemiddelde 
(afhankelijkheidsindex); 

ii) het oorspronkelijke aandeel van de 
waarde van de in de EEZ van het Verenigd 
Koninkrijk gevangen vis wordt aangepast 

ii) het oorspronkelijke aandeel van de 
waarde van de in de EEZ van het Verenigd 
Koninkrijk gevangen vis wordt aangepast 
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door het te vermenigvuldigen met de 
afhankelijkheidsindex van de lidstaat;

door het te vermenigvuldigen met de 
afhankelijkheidsindex van de lidstaat;

iii) de schaal van dit aangepaste 
aandeel wordt herzien om ervoor te zorgen 
dat de som van de aandelen van alle 
lidstaten gelijk is aan 100 %.

iii) de schaal van dit aangepaste 
aandeel wordt herzien om ervoor te zorgen 
dat de som van de aandelen van alle 
lidstaten gelijk is aan 100 %.

4. De factor die gekoppeld is aan het 
de handel wordt verkregen door de 
volgende stappen te volgen:

4. De factor die gekoppeld is aan de 
handel en het bbp wordt verkregen door de 
volgende stappen te volgen:

a) de handel van elke lidstaat met het 
Verenigd Koninkrijk wordt uitgedrukt als 
het aandeel in de handel van de EU met het 
Verenigd Koninkrijk (de handel is de som 
van de invoer en de uitvoer van goederen 
en diensten);

a) de handel van elke lidstaat met het 
Verenigd Koninkrijk wordt uitgedrukt als 
het aandeel in de handel van de EU met het 
Verenigd Koninkrijk (de handel is de som 
van de invoer en de uitvoer van goederen 
en diensten);

b) om het relatieve belang van deze 
handelsstromen voor elke lidstaat te 
beoordelen, wordt de som van de 
handelsstromen met het Verenigd 
Koninkrijk uitgedrukt als een percentage 
van het bbp van de lidstaat en vervolgens 
uitgedrukt als een index van het EU-
gemiddelde (afhankelijkheidsindex);

b) om het relatieve belang van deze 
handelsstromen voor elke lidstaat te 
beoordelen, wordt de som van de 
handelsstromen met het Verenigd 
Koninkrijk uitgedrukt als een percentage 
van het bbp van de lidstaat en vervolgens 
uitgedrukt als een index van het EU-
gemiddelde (afhankelijkheidsindex);

c) het oorspronkelijke aandeel in de 
handel met het Verenigd Koninkrijk wordt 
aangepast door het te vermenigvuldigen 
met de afhankelijkheidsindex van de 
lidstaat;

c) het oorspronkelijke aandeel in de 
handel met het Verenigd Koninkrijk wordt 
aangepast door het te vermenigvuldigen 
met de afhankelijkheidsindex van de 
lidstaat verhoogd tot 75 %;

d) de schaal van dit aangepaste 
aandeel wordt herzien om ervoor te zorgen 
dat de som van de aandelen van alle 
lidstaten gelijk is aan 100 %;

d) de schaal van dit aangepaste 
aandeel wordt herzien om ervoor te zorgen 
dat de som van de aandelen van alle 
lidstaten gelijk is aan 100 %;

e) het aldus verkregen aandeel wordt 
aangepast door het te delen door het bni 
per inwoner van de lidstaat (in 
koopkrachtpariteit), uitgedrukt als een 
percentage van het gemiddelde bni per 
inwoner van de EU (gemiddelde uitgedrukt 
als 100%);

e) het aldus verkregen aandeel wordt 
aangepast door het te delen door het bni 
per inwoner van de lidstaat (in 
koopkrachtpariteit), uitgedrukt als een 
percentage van het gemiddelde bni per 
inwoner van de EU (gemiddelde uitgedrukt 
als 100 %);

f) de schaal van het resulterende 
aandeel wordt herzien om ervoor te zorgen 
dat de som van de aandelen gelijk is aan 
100 %, waarbij wordt gewaarborgd dat 
geen enkele lidstaat een aandeel van meer 
dan 25 % van het EU-totaal kan hebben. 

f) de schaal van het resulterende 
aandeel wordt herzien om ervoor te zorgen 
dat de som van de aandelen gelijk is aan 
100 %, waarbij wordt gewaarborgd dat 
geen enkele lidstaat een aandeel van meer 
dan 23,4939759036 % van het EU-totaal 
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De middelen die als gevolg van deze 
plafonnering in mindering worden 
gebracht, worden herverdeeld onder de 
andere lidstaten, naar rato van hun niet-
geplafonneerde aandelen;

kan hebben. De middelen die als gevolg 
van deze plafonnering in mindering 
worden gebracht, worden herverdeeld 
onder de andere lidstaten, naar rato van 
hun niet-geplafonneerde aandelen;

g) indien deze berekening leidt tot een 
toewijzing van meer dan 0,35 % van het 
bni van een lidstaat (uitgedrukt in euro’s), 
is de toewijzing van die lidstaat beperkt tot 
0,35 % van zijn bni. De middelen die als 
gevolg van deze plafonnering in mindering 
worden gebracht, worden herverdeeld 
onder de andere lidstaten, naar rato van 
hun niet-geplafonneerde aandelen;

g) indien deze berekening leidt tot een 
toewijzing van meer dan 0,33831325301 % 
van het bni van een lidstaat (uitgedrukt in 
euro’s), is de toewijzing van die lidstaat 
beperkt tot 0,33831325301 % van zijn bni. 
De middelen die als gevolg van deze 
plafonnering in mindering worden 
gebracht, worden herverdeeld onder de 
andere lidstaten, naar rato van hun niet-
geplafonneerde aandelen;

h) indien de onder g) bedoelde 
berekening resulteert in een steunintensiteit 
van meer dan 190 EUR/inwoner, wordt de 
toewijzing aan die lidstaat beperkt tot het 
niveau dat overeenstemt met een 
steunintensiteit van 190 EUR/inwoner. De 
middelen die als gevolg van deze 
plafonnering in mindering worden 
gebracht, worden verdeeld onder de 
lidstaten die niet op grond van punt g) of h) 
zijn geplafonneerd, naar rato van hun 
aandeel als berekend volgens punt g).

h) indien de onder g ) bedoelde 
berekening resulteert in een steunintensiteit 
van meer dan 
183,253012048 EUR/inwoner, wordt de 
toewijzing aan die lidstaat beperkt tot het 
niveau dat overeenstemt met een 
steunintensiteit van 
183,253012048 EUR/inwoner. De 
middelen die als gevolg van deze 
plafonnering in mindering worden 
gebracht, worden verdeeld onder de 
lidstaten die niet op grond van punt g) of h) 
zijn geplafonneerd, naar rato van hun 
aandeel als berekend volgens punt g).

4 bis. De factor die gekoppeld is aan de 
maritieme grensregio’s wordt verkregen 
door het aandeel te berekenen van elke 
lidstaat in de totale bevolking van de aan 
het VK grenzende maritieme regio’s. 
Maritieme grensregio’s zijn regio’s van 
NUTS-niveau 3 aan kustgrenzen en 
andere regio’s van NUTS-niveau 3 
waarvan ten minste de helft van de 
bevolking binnen een straal van 
25 kilometer van de kustgrens woont. 
Grenskustlijnen worden gedefinieerd als 
kustlijnen die zich op maximum 150 km 
van de Britse kustlijn bevinden.
4 ter. De factor die gekoppeld is aan de 
handel op de interne markt wordt 
verkregen door de volgende stappen te 
volgen:



AD\1226916NL.docx 37/46 PE680.978v02-00

NL

a) de handel van elke lidstaat met het 
Verenigd Koninkrijk wordt uitgedrukt als 
het aandeel in de handel van de EU met 
het Verenigd Koninkrijk (de handel is de 
som van de invoer en de uitvoer van 
goederen en diensten, waarbij financiële 
diensten worden uitgesloten);
b) om het relatieve belang van deze 
handelsstromen voor elke lidstaat te 
beoordelen, wordt de som van de 
handelsstromen met het Verenigd 
Koninkrijk uitgedrukt als een percentage 
van de totale handelsstromen van de 
lidstaat, exclusief financiële diensten, met 
de hele EU-28 en vervolgens uitgedrukt 
als een index van het EU-gemiddelde 
(afhankelijkheidsindex);
c) het oorspronkelijke aandeel in de 
handel met het Verenigd Koninkrijk wordt 
aangepast door het te vermenigvuldigen 
met de afhankelijkheidsindex van de 
lidstaat;
d) de schaal van dit aangepaste 
aandeel wordt herzien om ervoor te 
zorgen dat de som van de aandelen van 
alle lidstaten gelijk is aan 100 %;
e) het aldus verkregen aandeel wordt 
aangepast door het te delen door het bni 
per inwoner van de lidstaat (in 
koopkrachtpariteit), uitgedrukt als een 
percentage van het gemiddelde bni per 
inwoner van de EU (gemiddelde 
uitgedrukt als 100 %);
f) de schaal van het resulterende 
aandeel wordt herzien om ervoor te 
zorgen dat de som van de aandelen gelijk 
is aan 100 %.

5. Voor de berekening van de 
verdeling van de voorfinanciering van de 
reserve voor aanpassing aan de brexit:

5. Voor de berekening van de 
verdeling van de middelen van de reserve 
voor aanpassing aan de brexit:

a) geldt voor de waarde van de in de 
EEZ van het Verenigd Koninkrijk 
gevangen vis als referentieperiode 2015-
2018;

a) geldt voor de waarde van de in de 
EEZ van het Verenigd Koninkrijk 
gevangen vis als referentieperiode 2015-
2018;

b) geldt voor de waarde van de in de b) geldt voor de waarde van de in de 
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EEZ van het Verenigd Koninkrijk 
gevangen vis als aandeel van de totale 
waarde van de door een lidstaat gevangen 
vis als referentieperiode 2015-2018;

EEZ van het Verenigd Koninkrijk 
gevangen vis als aandeel van de totale 
waarde van de door een lidstaat gevangen 
vis als referentieperiode 2015-2018;

c) geldt voor de handel als 
referentieperiode 2017-2019;

c) geldt voor de handel als 
referentieperiode 2017-2019;

d) geldt voor het bni als 
referentieperiode 2017-2019;

d) geldt voor het bni als 
referentieperiode 2017-2019;

e) geldt voor het bni/inwoner (in 
koopkrachtpariteit) als referentieperiode 
2016-2018;

f) geldt voor het bbp en voor de totale 
bevolking van de lidstaten als 
referentieperiode 2017-2019.

e) geldt voor het bni/inwoner (in 
koopkrachtpariteit) als referentieperiode 
2016-2018;

f) geldt voor het bbp en voor de totale 
bevolking van de lidstaten als 
referentieperiode 2017-2019;
f bis) geldt voor de bevolking van de 
regio’s van NUTS-niveau 3 als 
referentieperiode 2017.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Model voor de aanvraag van een financiële bijdrage, met inbegrip van elementen in verband 
met de rekeningen

1. Lidstaat

2. Datum van de aanvraag 

3. Datum van de eerste uitgave Datum van 
ontstaan

Datum van betaling

4. Datum van de laatste uitgave Datum van 
ontstaan

Datum van betaling

5. Bedrag van de ontvangen voorfinanciering (in 
EUR)

6. Orgaan dat verantwoordelijk is voor het 
beheer van de bijdrage uit de reserve

Verantwoordelijke persoon en functie

Contactgegevens

7. Onafhankelijk auditorgaan

Verantwoordelijke persoon en functie

Contactgegevens
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8. Korte beschrijving van de getroffen gebieden 
en sectoren en de genomen 
responsmaatregelen

9. Totale overheidsuitgaven die vóór 
inhoudingen zijn gedaan en betaald

1
0.

Door de lidstaat ingehouden bedragen en 
redenen voor de inhouding 

1
1.

Van de ingehouden bedragen (10) in het 
bijzonder de bedragen die zijn gecorrigeerd 
naar aanleiding van audits van de 
gefinancierde maatregelen

1
2.

Totale uitgaven die zijn ingediend voor een 
bijdrage uit de reserve (EUR) (12 = 9 – 10)

1
3. 

In nationale valuta  

(waar van toepassing) 

Voor lidstaten die de euro niet gebruiken: graag alle 
bedragen omrekenen in euro’s tegen de officiële 
koers in de maand voorafgaand aan de maand waarin 
de aanvraag is ingediend, zoals gepubliceerd op:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-
funding-works/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_nl

1
4.

Toegepaste wisselkoers

1
5. 

Uitsplitsing van de uitgaven die zijn 
ingediend voor een bijdrage uit de reserve 
(graag een lijst geven van de afzonderlijke 
acties die per maatregel zijn gefinancierd en 
de daarmee samenhangende uitgaven per 
actie) 

Elke uitgave mag slechts eenmaal worden 
opgevoerd. 

EUR Nationale 
valuta 
(indien van 
toepassing)

Outputindicator
en (geef een 
cijfer)

1
5.
1.

Maatregelen om bedrijven en lokale 
gemeenschappen die nadeel ondervinden van 
de terugtrekking bij te staan 

Ondernemingen 
(ondersteund)

Ondersteunde 
ondernemingen 
(geadviseerd)

Begunstigde 
bevolking

1
5.
2.

Maatregelen ter ondersteuning van de zwaarst 
getroffen economische sectoren

Ondernemingen 
(ondersteund) 

Ondersteunde 
ondernemingen 
(geadviseerd)

1
5.
3.

Maatregelen ter ondersteuning van bedrijven 
en lokale gemeenschappen die afhankelijk 
zijn van visserijactiviteiten in de wateren van 

Ondernemingen 
(ondersteund) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_nl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_nl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_nl
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het Verenigd Koninkrijk Ondersteunde 
ondernemingen 
(geadviseerd)

Begunstigde 
bevolking

1
5.
4.

Maatregelen ter ondersteuning van de 
werkgelegenheid door middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, omscholing 
en opleiding in de getroffen sectoren

Deelnemers

1
5.
5.

Maatregelen om het functioneren van de 
grens- en veiligheidscontroles te waarborgen, 
met inbegrip van extra personeel en 
infrastructuur

Extra personeel 
(in VTE’s) 

Aangepaste 
fysieke 
infrastructuur 
(m²)

1
5.
6.

Maatregelen om het functioneren van de 
douane en de inning van indirecte belastingen 
te waarborgen, met inbegrip van extra 
personeel en infrastructuur

Extra personeel 
(in VTE’s) 

Aangepaste 
fysieke 
infrastructuur 
(m²)

1
5.
7.

Maatregelen om het functioneren van de 
sanitaire, fytosanitaire en visserijcontroles te 
waarborgen, met inbegrip van extra personeel 
en infrastructuur

Extra personeel 
(in VTE’s) 

Aangepaste 
fysieke 
infrastructuur 
(m²)

1
5.
8.

Maatregelen om certificaten en vergunningen 
voor producten, vestigingseisen, etikettering 
en merking te vergemakkelijken, bijvoorbeeld 
op het gebied van veiligheid, gezondheid, 
milieu en wederzijdse erkenning

Ondernemingen 
(ondersteund) 

Ondersteunde 
ondernemingen 
(geadviseerd)

1
5.
9.

Maatregelen voor communicatie, voorlichting 
en bewustmaking van burgers en bedrijven 
over veranderingen in hun rechten en plichten 
als gevolg van de terugtrekking

Ondersteunde 
ondernemingen 
(geadviseerd)

Bestreken 
bevolking

1
5.
1
0

Andere (gelieve toe te lichten)

1
6.

Eventuele aanvullende EU-financiering die is 
ontvangen of aangevraagd voor uitgaven die 
niet in deze aanvraag zijn opgenomen

Korte beschrijving/bedrag     

(bv. gebruik van financiering in het kader van 
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het cohesiebeleid/React-EU/JTF/faciliteit 
voor herstel en veerkracht/andere – graag 
specificeren)

1
7.

Vermeld de rechtspersoon, het volledige 
bankrekeningnummer en de 
bankrekeninghouder in geval van een verdere 
betaling 

 Rekening die eerder werd gebruikt om EU-
betalingen te ontvangen

 Nieuwe rekening

Amendement

Model voor de aanvraag van een financiële bijdrage, met inbegrip van elementen in verband 
met de rekeningen

1. Lidstaat

2. Datum van de aanvraag 

3. Datum van de eerste uitgave Datum van 
ontstaan

Datum van betaling

4. Datum van de laatste uitgave Datum van 
ontstaan

Datum van betaling

5. Bedrag van de ontvangen voorfinanciering (in 
EUR)

6. Organen die verantwoordelijk zijn voor het 
beheer van de bijdrage uit de reserve

Verantwoordelijke persoon en functie

Contactgegevens

7. Onafhankelijk auditorgaan

Verantwoordelijke persoon en functie

Contactgegevens

8. Korte beschrijving van de getroffen gebieden 
en sectoren en de genomen 
responsmaatregelen

9. Totale overheidsuitgaven die vóór 
inhoudingen zijn gedaan en betaald

1
0.

Door de lidstaat ingehouden bedragen en 
redenen voor de inhouding 

1
1.

Van de ingehouden bedragen (10) in het 
bijzonder de bedragen die zijn gecorrigeerd 
naar aanleiding van audits van de 
gefinancierde maatregelen

1
2.

Totale uitgaven die zijn ingediend voor een 
bijdrage uit de reserve (EUR) (12 = 9 – 10)

1 In nationale valuta  Voor lidstaten die de euro niet gebruiken: graag alle 
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3. 
(waar van toepassing) 

bedragen omrekenen in euro’s tegen de officiële 
koers in de maand voorafgaand aan de maand waarin 
de aanvraag is ingediend, zoals gepubliceerd op:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-
funding-works/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_nl

1
4.

Toegepaste wisselkoers

1
5. 

Uitsplitsing van de uitgaven die zijn 
ingediend voor een bijdrage uit de reserve 
(graag een lijst geven van de afzonderlijke 
acties die per maatregel zijn gefinancierd en 
de daarmee samenhangende uitgaven per 
actie) 

Elke uitgave mag slechts eenmaal worden 
opgevoerd. 

EUR  Nationale 
valuta 
(indien van 
toepassing)

Outputindicator
en (geef een 
cijfer)

1
5.
1.

Maatregelen om bedrijven, met name kmo’s, 
met inbegrip van micro-ondernemingen, 
organisaties, werknemers en lokale 
gemeenschappen die nadeel ondervinden van 
de terugtrekking te ondersteunen en bij te 
staan, met name in de zwaarst getroffen 
regio’s

 Ondernemingen 
(ondersteund)

Ondersteunde 
ondernemingen 
(geadviseerd)

Begunstigde 
bevolking

1
5.
2.

Maatregelen ter ondersteuning van de zwaarst 
getroffen economische sectoren en hun 
werknemers

Ondernemingen 
(ondersteund) 

Ondersteunde 
ondernemingen 
(geadviseerd)

1
5.
3.

Maatregelen ter ondersteuning van bedrijven, 
met inbegrip van kmo’s en micro-
ondernemingen, werknemers en lokale 
gemeenschappen die afhankelijk zijn van 
visserijactiviteiten in de wateren van het 
Verenigd Koninkrijk, met name degene die 
hun activiteiten niet naar andere wateren 
kunnen verplaatsen

Ondernemingen 
(ondersteund) 

Ondersteunde 
ondernemingen 
(geadviseerd)

Begunstigde 
bevolking

1
5.
3 

Maatregelen ter ondersteuning van vissers 
en exploitanten voor de definitieve 
beëindiging van visserijactiviteiten zoals 

Ondernemingen 
(ondersteund) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_nl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_nl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_nl
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bi
s.

gedefinieerd in [Verordening (EU) nr. 
XX/20XX (EFMZVA-verordening)] en 
compensatie voor exploitanten in de visserij- 
en aquacultuursectoren, met inbegrip van de 
verwerking van visserij- en 
aquacultuurproducten, voor hun misgelopen 
inkomsten of aanvullende kosten als gevolg 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie en de geringere 
toegang tot de wateren van Met Verenigd 
Koninkrijk

Ondersteunde 
ondernemingen 
(geadviseerd)

Begunstigde 
bevolking

1
5.
4.

Maatregelen ter ondersteuning van de 
werkgelegenheid, inclusie en het scheppen 
van banen door middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, omscholing 
en bijscholing en opleiding in dezwaarst 
getroffen regio’s en lokale gemeenschappen 
en de getroffen sectoren, met inbegrip van de 
toeristische sector

Deelnemers

1
5.
5.

Maatregelen om het functioneren van de 
grens- en veiligheidscontroles te waarborgen, 
met inbegrip van extra personeel, opleiding 
en infrastructuur

Extra personeel 
(in VTE’s) 

Aangepaste 
fysieke 
infrastructuur 
(m²)

1
5.
6.

Maatregelen om het functioneren van de 
douane en de inning van indirecte belastingen 
te waarborgen, met inbegrip van extra 
personeel, opleiding en infrastructuur

Extra personeel 
(in VTE’s) 

Aangepaste 
fysieke 
infrastructuur 
(m²)

1
5.
7.

Maatregelen om het functioneren van de 
sanitaire, fytosanitaire en visserijcontroles te 
waarborgen, met inbegrip van extra 
personeel, opleiding en infrastructuur

Extra personeel 
(in VTE’s) 

Aangepaste 
fysieke 
infrastructuur 
(m²)

1
5.
8.

Maatregelen om certificaten en vergunningen 
voor producten, vestigingseisen, etikettering 
en merking te vergemakkelijken, bijvoorbeeld 
sociale normen en normen op het gebied van 
veiligheid, gezondheid, milieu en wederzijdse 
erkenning, inclusief extra personeel en 
infrastructuur 

Ondernemingen 
(ondersteund) 

Ondersteunde 
ondernemingen 
(geadviseerd)

1
5.
8 
bi
s.

Maatregelen ter ondersteuning van de 
herintegratie van burgers van de Unie die 
het Verenigd Koninkrijk verlaten, zoals 
bijstand en begeleiding

Burgers van de 
Unie 
(ondersteund)

1
5.
9.

Maatregelen voor communicatie, 
rechtsbijstand, voorlichting en bewustmaking 
van burgers en bedrijven over veranderingen 
in hun rechten en plichten als gevolg van de 

Ondersteunde 
ondernemingen 
(geadviseerd)
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terugtrekking Bestreken 
bevolking

1
5.
1
0.

Andere (gelieve toe te lichten)

1
6.

Eventuele aanvullende EU-financiering die is 
ontvangen of aangevraagd voor uitgaven die 
niet in deze aanvraag zijn opgenomen

Korte beschrijving/bedrag     

(bv. gebruik van financiering in het kader van 
het cohesiebeleid/React-EU/JTF/faciliteit 
voor herstel en veerkracht/andere – graag 
specificeren)

1
7.

Vermeld de rechtspersoon, het volledige 
bankrekeningnummer en de 
bankrekeninghouder in geval van een verdere 
betaling 

 Rekening die eerder werd gebruikt om EU-
betalingen te ontvangen

 Nieuwe rekening

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – paragraaf 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het controlesysteem naar behoren 
werkt in overeenstemming met artikel 63 
van het Financieel Reglement en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen garandeert.
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