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Amendement 58
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Comité 
van de Regio’s van ...2,

– gezien het advies van het Comité 
van de Regio’s van 19 maart 20212,

_________________ _________________
2 Nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad.

2 Nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad.

Or. es

Amendement 59
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 is 
overeengekomen in het kader van het 
terugtrekkingsakkoord11 en is verstreken 
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 

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

Atoomenergie (“terugtrekkingsakkoord”) 
(PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7).

Or. es

Amendement 60
Franc Bogovič

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 liep af 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).

Or. sl

Amendement 61
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
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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).

Or. en

Amendement 62
Erik Bergkvist

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 
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 

(2) Na afloop van de overgangsperiode 
zijn er belemmeringen voor de handel en 
voor grensoverschrijdende uitwisselingen 
tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk 
geconstateerd. Er zijn brede en 
verstrekkende gevolgen voor de bedrijven, 
burgers en overheden gemeld, waaronder 
omvangrijke administratieve procedures 
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moeten ervoor zorgen dat zij er klaar voor 
zijn.

voor in- en uitvoerondernemingen – zowel 
in de Unie als in het Verenigd Koninkrijk, 
in combinatie met de strikte 
grenscontroles in verband met de COVID-
19-pandemie – waardoor moeilijke 
knelpunten aan de grens zijn ontstaan die 
de handel belemmeren en het economisch 
herstel in gevaar brengen. Deze gevolgen 
moeten zo veel mogelijk worden beperkt. 

Or. en

Amendement 63
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 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.

(2) Na afloop van de overgangsperiode, 
en door de voorlopige toepassing van het 
akkoord – vóór de inwerkingtreding ervan 
– zullen er reeds bepaalde negatieve 
gevolgen met betrekking tot de handel, 
grensoverschrijdende uitwisselingen en de 
visserijbetrekkingen tussen de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk optreden. De 
gevolgen zijn breed en verstrekkend voor 
bedrijven, de vloot van de Unie, burgers en 
overheden. Deze gevolgen zijn 
onvermijdelijk en de belanghebbenden 
moeten ervoor zorgen dat zij er klaar voor 
zijn.

Or. es

Amendement 64
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(2) Na afloop van de overgangsperiode 
zullen er belemmeringen voor de handel en 
voor grensoverschrijdende uitwisselingen 
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.

(2) Na afloop van de overgangsperiode 
zullen er belemmeringen voor de handel en 
voor grensoverschrijdende uitwisselingen 
in verband met het vrije verkeer van 
personen, diensten en kapitaal 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.

Or. ro

Amendement 65
Franc Bogovič

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 
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.

(2) Na afloop van de overgangsperiode 
zijn er belemmeringen voor de handel en 
voor grensoverschrijdende uitwisselingen 
tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk 
ontstaan, met brede en verstrekkende 
gevolgen voor de staten, regio’s, lokale 
gemeenschappen, overheden, bedrijven en 
burgers. Deze gevolgen zijn 
onvermijdelijk en de belanghebbenden 
moeten ervoor zorgen dat zij er klaar voor 
zijn.

Or. sl

Amendement 66
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Na afloop van de overgangsperiode 
zijn er belemmeringen voor de handel en 
voor grensoverschrijdende uitwisselingen 
tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk 
ontstaan, met brede en verstrekkende 
gevolgen voor de bedrijven, burgers en 
overheden. Deze gevolgen zijn 
onvermijdelijk en de belanghebbenden 
moeten ervoor zorgen dat zij er klaar voor 
zijn.

Or. en

Amendement 67
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 
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.

(2) Na afloop van de overgangsperiode 
zijn er belemmeringen voor de handel en 
voor grensoverschrijdende uitwisselingen 
tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk 
ontstaan, met brede en verstrekkende 
gevolgen voor de bedrijven, werknemers, 
burgers en overheden. Deze gevolgen zijn 
onvermijdelijk en de belanghebbenden 
moeten ervoor zorgen dat zij er klaar voor 
zijn.

Or. en

Amendement 68
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Na afloop van de overgangsperiode 
zijn er belemmeringen voor de handel en 
voor grensoverschrijdende uitwisselingen 
tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk 
ontstaan, met brede en verstrekkende 
gevolgen voor de bedrijven, werknemers, 
burgers en overheden. Deze gevolgen zijn 
onvermijdelijk en de belanghebbenden 
moeten ervoor zorgen dat zij er klaar voor 
zijn.

Or. en

Amendement 69
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 
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.

(2) Na afloop van de overgangsperiode 
zullen er belemmeringen voor de handel en 
voor grensoverschrijdende uitwisselingen 
tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk 
bestaan. Er worden brede en verstrekkende 
gevolgen verwacht voor de bedrijven, met 
name kmo’s, burgers en overheden. Deze 
gevolgen zijn onvermijdelijk en de 
belanghebbenden moeten ervoor zorgen 
dat zij er klaar voor zijn.

Or. en

Amendement 70
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Op 24 december 2020 hebben de 
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onderhandelaars van de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk overeenstemming 
bereikt over de toekomstige betrekkingen. 
De handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Unie en het Verenigd Koninkrijk1 bis 
(hierna: de “Overeenkomst”) is voorlopig 
van toepassing vanaf 1 januari 2021. Op 
handelsgebied voorziet de Overeenkomst 
in de vrijstelling van rechten en 
contingenten voor alle goederen die 
voldoen aan de toepasselijke 
oorsprongsregels. Op visserijgebied 
voorziet de Overeenkomst in het behoud 
van de wederzijdse toegang tot viswateren 
en -bestanden tot 30 juni 2026 (de 
“aanpassingsperiode”). Gedurende die 
aanpassingsperiode zullen de 
vangstmogelijkheden voor de vloot van de 
Unie in de wateren van het Verenigd 
Koninkrijk echter geleidelijk worden 
verminderd met 25 %, evenals die in 
wateren van derde landen, zoals Svalbard 
(Noorwegen) in verband met het 
kabeljauwquotum. Die situatie zou 
kunnen leiden tot grote veranderingen in 
de hele waardeketen van de visserij en in 
de economische structuur van enkele 
kustgebieden die afhankelijk zijn van 
visserij.
_________________
1 bis Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie, 
enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 
anderzijds (PB L 444 van 31.12.2020, 
blz. 14).

Or. es

Amendement 71
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
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Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Op 24 december 2020 is 
overeenstemming bereikt over de handels- 
en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
enerzijds en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
anderzijds. Deze overeenkomst, die een 
potentiële “harde brexit” heeft 
voorkomen, regelt het kader voor de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het Verenigd Koninkrijk op onder meer de 
volgende gebieden: handel in goederen en 
diensten, investeringen, mededinging, 
energie en duurzaamheid, visserij, 
gegevensbescherming en coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels.

Or. en

Amendement 72
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) De Overeenkomst is niet van 
toepassing op de overzeese gebieden die 
bijzondere betrekkingen onderhouden met 
het Verenigd Koninkrijk: Anguilla, 
Bermuda, Brits Antarctica, Brits Indische 
Oceaanterritorium, Britse 
Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden en 
Falklandeilanden. Ook is de 
Overeenkomst niet van toepassing op 
Gibraltar en heeft zij geen rechtsgevolgen 
in dat gebied.

Or. es
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Amendement 73
François Alfonsi

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 
negatieve economische, sociale, 
territoriale en milieugevolgen van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie te verzachten en solidariteit te 
betonen met alle lidstaten, met name hun 
regio’s en sectoren die in deze 
uitzonderlijke omstandigheden het zwaarst 
getroffen zijn.

Or. en

Amendement 74
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques

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 
negatieve economische en sociale gevolgen 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie te verzachten en 
solidariteit te betonen met alle lidstaten, 
met name de lidstaten, met inbegrip van, 
indien van toepassing, hun regio’s en 
lokale gemeenschappen, die in deze 
uitzonderlijke omstandigheden het zwaarst 
getroffen zijn.

Or. en

Amendement 75
Martina Michels
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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 
negatieve 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 lokale 
gemeenschappen, met name die welke in 
deze uitzonderlijke omstandigheden het 
zwaarst getroffen zijn.

Or. en

Amendement 76
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

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 en regio’s, met name die 
welke in deze uitzonderlijke 
omstandigheden het zwaarst getroffen zijn.

Or. en

Amendement 77
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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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 en regio’s, met name die 
welke in deze uitzonderlijke 
omstandigheden het zwaarst getroffen zijn.

Or. en

Amendement 78
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 gevolgen van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie te verzachten en solidariteit te 
betonen met alle lidstaten en hun regio’s, 
met name de lidstaten die in deze 
uitzonderlijke omstandigheden het zwaarst 
getroffen zijn.

Or. es

Amendement 79
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

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 

(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 
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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.

worden door de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie, zoals de 
visserij, 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, 
waaronder de verstrekking van 
compensatie voor de zwaarst getroffen 
sectoren.

Or. es

Amendement 80
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

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 categorieën werknemers, 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.

Or. ro

Amendement 81
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
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Overweging 4

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, 
met name die welke het zwaarst getroffen 
worden door de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie, tegen te 
gaan en zo de negatieve 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.

Or. en

Amendement 82
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

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, 
met name die welke het zwaarst getroffen 
worden door de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie, tegen te 
gaan en zo de negatieve impact ervan op 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang te verzachten. Deze reserve 
moet geheel of gedeeltelijk de extra 
particuliere en overheidsuitgaven dekken 
die de lidstaten doen voor maatregelen die 
specifiek zijn genomen om die gevolgen te 
verzachten.
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Or. en

Amendement 83
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Republiek Ierland, gezien haar 
geografische locatie en grote 
afhankelijkheid van de economie van het 
Verenigd Koninkrijk, haar primaire 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van het protocol inzake Ierland en Noord-
Ierland en de risico’s van onvoorspelbare 
ontwikkelingen vanuit de autoriteiten van 
het Verenigd Koninkrijk, behoeft 
bijzondere aandacht en een grotere 
solidariteit van de Unie.

Or. en

Amendement 84
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De lidstaten die gebruikmaken van 
de reserve voor aanpassing aan de brexit 
moeten al het benodigde bewijs 
overleggen voor de door hun verleende 
overheidssteun om hoogwaardige banen 
te scheppen en te behouden wanneer de 
werkgelegenheid is geraakt of er banen 
verloren zijn gegaan als gevolg van de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de EU.

Or. en
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Amendement 85
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 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 
ondersteuning te geven aan bedrijven, met 
name kmo’s, en economische sectoren, 
waaronder visserij, agrovoeding en 
vervoer, die nadeel ondervinden van de 
terugtrekking en die nu te maken hebben 
met belemmerde handelsstromen, meer 
administratieve en douaneprocedures en 
hogere regelgevings- en financiële lasten. 
Daarom is het passend een niet-uitputtende 
lijst op te stellen van het soort maatregelen 
dat met de meeste waarschijnlijkheid deze 
doelstelling zal verwezenlijken. De 
relevante regionale en lokale overheden, 
economische en sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld van de 
betrokken gebieden zullen worden 
betrokken bij het proces van identificatie 
van de steunmaatregelen overeenkomstig 
het partnerschapsbeginsel zoals 
vastgelegd in artikel 6 van Verordening 
(EU) .../... [nieuwe GB-verordening].

Or. en



AM\1228208NL.docx 19/174 PE691.144v01-00

NL

Amendement 86
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

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 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. De 
relevante regionale en lokale overheden, 
economische en sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld van de 
betrokken gebieden zullen worden 
betrokken bij het proces van identificatie 
van de steunmaatregelen overeenkomstig 
het partnerschapsbeginsel zoals 
vastgelegd in artikel 6 van Verordening 
(EU) .../... [nieuwe GB-verordening].

Or. en

Amendement 87
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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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 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 ondersteuning te geven aan 
bedrijven, economische sectoren die nadeel 
ondervinden van de terugtrekking en 
regio’s die te maken hebben met 
veranderde migratiestromen als gevolg 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk. Daarom is het passend een 
niet-uitputtende lijst op te stellen van het 
soort maatregelen dat met de meeste 
waarschijnlijkheid deze doelstelling zal 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 88
Daniel Buda

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 

(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 
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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.

Verenigd Koninkrijk zullen worden 
getroffen, en op snelle en samenhangende 
oplossingen voor de door die 
terugtrekking getroffen personen. Het is 
mogelijk dat de lidstaten specifieke 
maatregelen moeten nemen om met name 
bedrijven, economische sectoren en 
overheidsdiensten 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.

Or. ro

Amendement 89
Martina Michels

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 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 
bedrijven, met name kmo’s en 
werknemers, de publieke sector en 
regionale en lokale overheden 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.
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Or. en

Amendement 90
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 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 
bedrijven, met name kmo’s en hun 
werknemers, 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.

Or. en

Amendement 91
François Alfonsi

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 

(5) Om bij te dragen tot economische, 
sociale en territoriale samenhang is het 
passend dat de lidstaten zich bij het 
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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.

opzetten van steunmaatregelen met name 
richten op de zwaarst getroffen regio’s en 
op de 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 organisaties, 
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.

Or. en

Amendement 92
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze maatregelen moeten 
consistent zijn met de sociale en 
milieudoelstellingen en prioriteiten van de 
Unie en bijgevolg ook in 
overeenstemming zijn met de beginselen 
van de Europese pijler van sociale 
rechten, de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de VN-
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling. Ook moeten de maatregelen 
bijdragen tot het wegnemen van 
ongelijkheden en het bevorderen van 
gendergelijkheid en 
gendermainstreaming, evenals tot het 
bestrijden van discriminatie zoals bedoeld 
in artikel 2 VEU, artikel 10 VWEU en 
artikel 21 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Alle 
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belanghebbende partijen die zijn 
betrokken bij het gebruik van de reserve 
verbinden zich ertoe gendergelijkheid te 
bevorderen en te waarborgen dat er 
rekening wordt gehouden met de gevolgen 
van de maatregelen voor vrouwen.

Or. en

Amendement 93
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Teneinde bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de sociale en 
milieudoelstellingen van de Unie, moet de 
reserve worden gebruikt in 
overeenstemming met de beginselen van 
de Europese pijler van sociale rechten en 
de Europese Green Deal en met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de VN-doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling.

Or. en

Amendement 94
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Teneinde bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de sociale en 
milieudoelstellingen van de Unie, moet de 
reserve worden gebruikt volgens de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten en de Europese Green 
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Deal, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de VN-doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling.

Or. en

Amendement 95
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij de toewijzing van middelen uit 
deze reserve moeten de lidstaten 
bijzondere aandacht schenken aan kmo’s, 
omdat deze, in tegenstelling tot de meeste 
grote ondernemingen, minder goed 
voorbereid zijn en over minder middelen 
beschikken om bijvoorbeeld 
regelgevingslasten en problemen met 
vervoer het hoofd te bieden.

Or. en

Amendement 96
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) In het kader van het streven naar 
economische, sociale en territoriale 
cohesie moet de reserve ook bijdragen tot 
het wegnemen van ongelijkheden en het 
bevorderen van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming, evenals tot het 
bestrijden van discriminatie zoals bedoeld 
in artikel 2 VEU, artikel 10 VWEU en 
artikel 21 van het Handvest van de 
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grondrechten van de Europese Unie. Alle 
belanghebbende partijen die betrokken 
zijn bij het gebruik van de reserve 
verbinden zich ertoe gendergelijkheid te 
bevorderen en te waarborgen dat rekening 
wordt gehouden met de gevolgen van de 
maatregelen voor vrouwen.

Or. en

Amendement 97
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) In het kader van het streven naar 
economische, sociale en territoriale 
cohesie moet de reserve ook bijdragen tot 
het wegnemen van ongelijkheden en het 
bevorderen van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming, evenals tot het 
bestrijden van discriminatie zoals bedoeld 
in artikel 2 VEU, artikel 10 VWEU en 
artikel 21 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Alle 
belanghebbende partijen die zijn 
betrokken bij het gebruik van de reserve 
verbinden zich ertoe gendergelijkheid te 
bevorderen en te waarborgen dat er 
rekening wordt gehouden met de gevolgen 
van de maatregelen voor vrouwen.

Or. en

Amendement 98
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De lidstaten moeten het, indien 
van toepassing, aan hun regionale 
overheidsinstanties overlaten om de 
getroffen sectoren en ondernemingen te 
selecteren die in aanmerking komen voor 
financiële steun uit de reserve.

Or. en

Amendement 99
François Alfonsi

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. 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. Tot slot moet 
deze sector, aangezien de financiële sector 
buiten de overeenkomst tussen de EU en 
het Verenigd Koninkrijk valt en er binnen 
de Unie reeds positieve spillover-effecten 
zichtbaar zijn, worden uitgesloten van 
elke berekening.

Or. en
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Amendement 100
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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, niet worden 
ondersteund.

Or. en

Amendement 101
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 

(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 
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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.

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, niet worden 
ondersteund.

Or. en

Amendement 102
Franc Bogovič

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, zodat alleen 
sectoren en entiteiten die daadwerkelijk 
door de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zijn getroffen, 
steun kunnen ontvangen. Belasting over 
de toegevoegde waarde moet eveneens 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 
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toepasselijke Unierecht of nationaal recht, 
niet worden ondersteund.

Or. sl

Amendement 103
Martina Michels

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, niet worden 
ondersteund. Om het gebruik van beperkte 
middelen zo efficiënt mogelijk te 
concentreren, en in overeenstemming met 
de focus van deze verordening op de 
negatieve gevolgen van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk, moet de 
financiële sector niet in aanmerking 
komen voor steun uit de reserve en niet 
worden opgenomen in de 
toewijzingsmethode.

Or. en

Amendement 104
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Gezien het belang van de strijd 
tegen de klimaatverandering, in 
overeenstemming met de verbintenissen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de VN-doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling uit te voeren, 
zullen de fondsen en programma’s 
bijdragen aan klimaatmainstreaming en 
aan de verwezenlijking van een algemeen 
streefdoel om 30 % van de Uniebegroting 
te spenderen aan maatregelen die 
klimaatdoelstellingen ondersteunen. De 
reserve voor aanpassing aan de brexit zal 
naar verwachting 30 % bijdragen aan het 
totale bedrag dat wordt uitgetrokken voor 
de klimaatdoelstelling, afhankelijk van de 
specifieke behoeften en prioriteiten van 
elke lidstaat.

Or. en

Amendement 105
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Met het oog op de terugbetaling 
van administratieve kosten die 
voortvloeien uit uitvoering, beheer, 
monitoring, voorlichting, communicatie, 
controle en audit met betrekking tot de 
reserve, moeten de instanties die daarmee 
belast zijn op vrijwillige basis in 
aanmerking kunnen komen voor steun uit 
de reserve.

Or. en

Amendement 106
François Alfonsi
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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) Om rekening te houden met de 
onmiddellijke impact van de negatieve 
economische, sociale en milieugevolgen 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie op de lidstaten, met 
name in de zwaarst getroffen regio’s, 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 januari 2019 en worden geconcentreerd 
in een beperkte periode van 48 maanden.

Or. en

Amendement 107
Martina Michels

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) 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 januari 2019, 
gelet op de kosten die zijn gemaakt voor 
de voorbereidingen op de terugtrekking, 
en eindigen op 31 december 2023.

Or. en



AM\1228208NL.docx 33/174 PE691.144v01-00

NL

Amendement 108
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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) Om rekening te houden met de 
impact op middellange termijn 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 risicobeperkende 
maatregelen vast te stellen, moet de 
subsidiabiliteitsperiode voor de uitvoering 
van dergelijke maatregelen ingaan op 
1 juli 2020 en dezelfde looptijd hebben als 
de aanpassingsperiode, dat wil zeggen tot 
en met 30 juni 2016, teneinde de volledige 
samenhang met het tijdschema voor de 
toepassing van de Overeenkomst te 
waarborgen.

Or. es

Amendement 109
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 

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

stellen, moet de subsidiabiliteitsperiode 
voor de uitvoering van dergelijke 
maatregelen ingaan op 1 januari 2019 en 
duren tot 31 december 2023.

Or. en

Amendement 110
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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) Om rekening te houden met de 
kosten die zijn gemaakt voor de 
voorbereidingen op de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Unie op de 
lidstaten en hun economieën, de 
onmiddellijke impact van de negatieve 
gevolgen van de terugtrekking en 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 januari 2019 en 
duren tot 31 december 2023.

Or. en

Amendement 111
Franc Bogovič

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 

(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 
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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.

maatregelen van de lidstaten om de 
nadelige gevolgen van de terugtrekking te 
verzachten vóór het verstrijken van de 
overgangsperiode, moet de 
subsidiabiliteitsperiode voor de uitvoering 
van dergelijke maatregelen ingaan op 
1 januari 2019 en worden geconcentreerd 
in een beperkte periode van 54 maanden.

Or. sl

Amendement 112
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Teneinde de negatieve gevolgen 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk op EU-bedrijven en -sectoren 
te monitoren, verstrekt de Europese 
Commissie het Europees Parlement een 
effectbeoordeling van de schommelingen 
van het Britse pond (GBP) ten opzichte 
van de euro (EUR) vanaf 1 januari 2019, 
de aanvangsdatum van de 
referentieperiode voor financiële steun uit 
de reserve.

Or. en

Amendement 113
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Maatregelen om de negatieve 
gevolgen van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk voor 
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visserijactiviteiten te verzachten kunnen 
het voorwerp zijn van contracten die 
worden gesloten vóór de datum van 
31 december 2023, maar lopen tot 
31 december 2026, parallel aan de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst 
tussen het Verenigd Koninkrijk en de 
Unie.

Or. en

Amendement 114
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is noodzakelijk te specificeren 
dat de begroting die aan de reserve is 
toegewezen, door de Commissie wordt 
uitgevoerd onder gedeeld beheer met de 
lidstaten in de zin van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad12 (“het Financieel 
Reglement”). Daarom moeten de 
beginselen en specifieke verplichtingen 
worden vastgesteld die de lidstaten moeten 
naleven, met name de beginselen van goed 
financieel beheer, transparantie en non-
discriminatie en afwezigheid van 
belangenconflicten.

(8) Het is noodzakelijk te specificeren 
dat de begroting die aan de reserve is 
toegewezen, door de Commissie wordt 
uitgevoerd onder gedeeld beheer met de 
lidstaten in de zin van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad12 (“het Financieel 
Reglement”). Daarom moeten de 
beginselen en specifieke verplichtingen 
worden vastgesteld die de lidstaten moeten 
naleven, met name de beginselen van goed 
financieel beheer, transparantie en non-
discriminatie en afwezigheid van 
belangenconflicten. De lidstaten moeten 
gedetailleerde informatie over de te 
financieren maatregelen vooraf ter 
goedkeuring aan de Commissie 
voorleggen, teneinde belemmeringen voor 
de vergoeding van de uitgaven te 
voorkomen.

_________________ _________________
12 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie (PB L 193 
van 30.7.2018, blz. 1).

12 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie (PB L 193 
van 30.7.2018, blz. 1).
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Or. ro

Amendement 115
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is noodzakelijk te specificeren 
dat de begroting die aan de reserve is 
toegewezen, door de Commissie wordt 
uitgevoerd onder gedeeld beheer met de 
lidstaten in de zin van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad12 (“het Financieel 
Reglement”). Daarom moeten de 
beginselen en specifieke verplichtingen 
worden vastgesteld die de lidstaten moeten 
naleven, met name de beginselen van goed 
financieel beheer, transparantie en non-
discriminatie en afwezigheid van 
belangenconflicten.

(8) Het is noodzakelijk te specificeren 
dat de begroting die aan de reserve is 
toegewezen, door de Commissie wordt 
uitgevoerd onder gedeeld beheer met de 
lidstaten in de zin van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad12 (“het Financieel 
Reglement”). Daarom moeten de 
beginselen en specifieke verplichtingen 
worden vastgesteld die de lidstaten moeten 
naleven, met name de beginselen van goed 
financieel beheer, transparantie en non-
discriminatie en afwezigheid van 
belangenconflicten, evenals het 
partnerschapsbeginsel, waarbij lokale en 
regionale overheden, economische en 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld van de betreffende 
grondgebieden worden betrokken bij het 
vaststellen en uitvoeren van 
steunmaatregelen.

_________________ _________________
12 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie (PB L 193 
van 30.7.2018, blz. 1).

12 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie (PB L 193 
van 30.7.2018, blz. 1).

Or. en

Amendement 116
François Alfonsi
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is noodzakelijk te specificeren 
dat de begroting die aan de reserve is 
toegewezen, door de Commissie wordt 
uitgevoerd onder gedeeld beheer met de 
lidstaten in de zin van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad12 (“het Financieel 
Reglement”). Daarom moeten de 
beginselen en specifieke verplichtingen 
worden vastgesteld die de lidstaten moeten 
naleven, met name de beginselen van goed 
financieel beheer, transparantie en non-
discriminatie en afwezigheid van 
belangenconflicten.

(8) Het is noodzakelijk te specificeren 
dat de begroting die aan de reserve is 
toegewezen, door de Commissie wordt 
uitgevoerd onder gedeeld beheer met de 
lidstaten en regionale overheden in de zin 
van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad12 
(“het Financieel Reglement”). Daarom 
moeten de beginselen en specifieke 
verplichtingen worden vastgesteld die de 
lidstaten en lokale en regionale overheden 
moeten naleven, met name de beginselen 
van goed financieel beheer, transparantie 
en non-discriminatie en afwezigheid van 
belangenconflicten, evenals het 
partnerschapsbeginsel en het “geen 
ernstige afbreuk doen”-beginsel (de “EU-
taxonomieverordening”).

_________________ _________________
12 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie (PB L 193 
van 30.7.2018, blz. 1).

12 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie (PB L 193 
van 30.7.2018, blz. 1).

Or. en

Amendement 117
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Bij het uitvoeren van de reserve 
voor aanpassing aan de brexit moeten de 
lidstaten, samen met de Europese 
Commissie, streven naar synergieën met 
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steun uit de Europese structuurfondsen 
en overlappingen tussen de reserve en 
deze fondsen trachten te vermijden.

Or. en

Amendement 118
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De door het Europees Parlement en 
de Raad op grond van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) vastgestelde 
horizontale financiële regels zijn op deze 
verordening van toepassing. Deze regels 
zijn vastgelegd in het Financieel 
Reglement en bepalen met name de 
procedure voor het opstellen en uitvoeren 
van de begroting, en voorzien in controles 
op de verantwoordelijkheid van financiële 
actoren. De op grond van artikel 322 
VWEU vastgestelde regels hebben ook 
betrekking op het algemeen 
conditionaliteitsstelsel ter bescherming van 
de begroting van de Unie.

(9) De door het Europees Parlement en 
de Raad op grond van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) vastgestelde 
horizontale financiële regels zijn op deze 
verordening van toepassing. Deze regels 
zijn vastgelegd in het Financieel 
Reglement en bepalen met name de 
procedure voor het opstellen en uitvoeren 
van de begroting, en voorzien in controles 
op de verantwoordelijkheid van financiële 
actoren. De op grond van artikel 322 
VWEU vastgestelde regels hebben ook 
betrekking op het algemeen 
conditionaliteitsstelsel ter bescherming van 
de begroting van de Unie in geval van 
algemene tekortkomingen ten aanzien van 
de rechtsstaat en de eerbiediging van de 
grondrechten in de lidstaten, aangezien 
eerbiediging van de rechtsstaat en de 
grondrechten een essentiële voorwaarde is 
voor goed financieel beheer en effectieve 
EU-financiering.

Or. en

Amendement 119
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

Voorstel voor een verordening
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Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De door het Europees Parlement en 
de Raad op grond van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) vastgestelde 
horizontale financiële regels zijn op deze 
verordening van toepassing. Deze regels 
zijn vastgelegd in het Financieel 
Reglement en bepalen met name de 
procedure voor het opstellen en uitvoeren 
van de begroting, en voorzien in controles 
op de verantwoordelijkheid van financiële 
actoren. De op grond van artikel 322 
VWEU vastgestelde regels hebben ook 
betrekking op het algemeen 
conditionaliteitsstelsel ter bescherming van 
de begroting van de Unie.

(9) De door het Europees Parlement en 
de Raad op grond van artikel 322 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) vastgestelde 
horizontale financiële regels zijn op deze 
verordening van toepassing. Deze regels 
zijn vastgelegd in het Financieel 
Reglement en bepalen met name de 
procedure voor het opstellen en uitvoeren 
van de begroting, en voorzien in controles 
op de verantwoordelijkheid van financiële 
actoren. De op grond van artikel 322 
VWEU vastgestelde regels hebben ook 
betrekking op het algemeen 
conditionaliteitsstelsel ter bescherming van 
de begroting van de Unie in geval van 
algemene tekortkomingen ten aanzien van 
de rechtsstaat en de eerbiediging van de 
grondrechten in de lidstaten, die 
essentiële basisvoorwaarden zijn voor een 
goed financieel beheer en effectieve EU-
financiering.

Or. en

Amendement 120
François Alfonsi

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 

(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 
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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.

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, hun regio’s en hun economieën 
aan te pakken, wordt gemaximaliseerd.

Or. en

Amendement 121
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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, 

(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 de periode 2021-2023 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 
noodzakelijk de lidstaten bepaalde 
flexibiliteit te bieden.
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lid 2, van het Financieel Reglement een 
beschrijving moet worden gegeven van de 
concrete te financieren acties.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing in verband met voorgestelde wijzigingen in de algehele structuur voor 
de toewijzing en de uitbetaling van de steun in drie tranches.

Amendement 122
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 

(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, de 
gevolgen van de terugtrekking voor de 
migratiestromen van EU-burgers 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 
noodzakelijk de lidstaten bepaalde 
flexibiliteit te bieden.
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zonder dat uit hoofde van artikel 110, 
lid 2, van het Financieel Reglement een 
beschrijving moet worden gegeven van de 
concrete te financieren acties.

Or. en

Motivering

De terugtrekking van het VK heeft ook geleid tot migratiestromen van EU-burgers die hebben 
besloten het VK te verlaten, verspreid over de jaren na het referendum in 2016. Het aantal 
migranten, dat ruim boven het jaarlijkse gemiddelde ligt, heeft gevolgen voor lidstaten, met 
name voor hun arbeidsmarkten. Bij het gebruik van de reserve moet ook rekening worden 
gehouden met demografische ontwikkelingen als gevolg van de brexit, omdat terugkerende 
migranten arbeidsmarkten en huisvestings-, gezondheids- en sociale diensten onder druk 
zetten.

Amendement 123
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 

(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. Financiële diensten 
moeten worden uitgesloten van de 
verdelingsmethode, gezien de verwachte 
positieve gevolgen van de verplaatsing van 
diverse activiteiten naar de Unie als 
gevolg van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk. Aangezien de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie een unieke gebeurtenis vormt 
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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.

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.

Or. en

Amendement 124
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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 

(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. Financiële diensten 
moeten worden uitgesloten van de 
verdelingsmethode, gezien de verwachte 
positieve gevolgen van de verplaatsing van 
diverse activiteiten naar de Unie als 
gevolg van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk. Aangezien de 



AM\1228208NL.docx 45/174 PE691.144v01-00

NL

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.

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.

Or. en

Amendement 125
François Alfonsi

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 

(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 de meest recente 
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 
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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.

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. Niettemin moeten alle 
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de klimaatdoelstellingen van de Unie, de 
Europese Green Deal en de Overeenkomst 
van Parijs en met het “geen ernstige 
afbreuk doen”-beginsel van de EU-
taxonomieverordening.

Or. en

Amendement 126
Álvaro Amaro, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

(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 een 
minimumdrempel worden gehanteerd en 
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. 
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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.

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.

Or. en

Amendement 127
François Alfonsi

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 de programma’s, 
maatregelen en acties opstellen in 
overeenstemming met het 
partnerschapsbeginsel en moeten de 
belanghebbende partijen, 
maatschappelijke organisaties en sociale 
partners raadplegen.
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Or. en

Amendement 128
Martina Michels

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, op het passende territoriale 
niveau of de passende territoriale niveaus, 
in overeenstemming met hun 
institutionele, wettelijke en financiële 
kader, en bevestigen dat de 
systeembeschrijvingen zijn opgesteld.

Or. en

Amendement 129
Martina Michels

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 hebben 
of, indien passend, moeten 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.

Or. en

Amendement 130
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 
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 

(14) Krachtens de punten 22 en 23 van 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 201613 moeten de 
Fondsen worden geëvalueerd op basis van 
gegevens die uit hoofde van specifieke 
voorschriften voor monitoring worden 
verzameld, waarbij echter overregulering 
en administratieve lasten, in het bijzonder 
voor nationale, regionale en lokale 
overheden en eindbegunstigden, moeten 
worden vermeden. Deze voorschriften 
moeten in voorkomend geval meetbare 
indicatoren omvatten als basis voor de 
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reserve. 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).

Or. en

Amendement 131
François Alfonsi

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 
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.

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

Or. en

Amendement 132
Martina Michels
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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 
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.

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

Or. en

Amendement 133
Daniel Buda

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 
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 

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

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).

Or. ro

Amendement 134
Franc Bogovič

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 
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.

(14) Uit hoofde van de punten 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 
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 voor de nationale, 
regionale en lokale autoriteiten 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).

Or. sl

Amendement 135
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato
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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, 
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.

(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. 
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.

Or. es

Amendement 136
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Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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, 
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.

(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. 
Indien de betalingen aan de lidstaten uit 
hoofde van artikel 11, lid 6, van deze 
verordening tegen een percentage van 
100 % zijn verricht, worden de 
teruggevorderde bedragen teruggestort in 
de nationale begrotingen van de lidstaten.

Or. en
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Motivering

Omdat wij een toewijzing in één ronde voorstellen, is deze alinea niet meer van toepassing. Er 
moeten geen extra bedragen worden uitbetaald, waardoor er ook geen tweede ronde hoeft te 
worden gepland.

Amendement 137
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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, 
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 

(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 aan 
die lidstaten een verdere toewijzing 
worden verstrekt uit de reserve binnen de 
grenzen van de beschikbare financiële 
middelen. Om de consistentie met de 
voorfinanciering te waarborgen, moet in 
de methode voor de verdeling van 
aanvullende bedragen rekening worden 
gehouden met het belang van handel met 
het Verenigd Koninkrijk in de interne 
markt, op basis van betrouwbare en 
officiële statistieken. Gezien de omvang 
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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.

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.

Or. en

Amendement 138
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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, 
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 

(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 aan 
de lidstaten een verdere toewijzing worden 
gegeven binnen de grenzen van de 
beschikbare financiële middelen. Om de 
consistentie met de voorfinanciering te 
waarborgen, moet in de methode voor de 
verdeling van aanvullende bedragen 
rekening worden gehouden met het 
belang van handel met het Verenigd 
Koninkrijk in de interne markt, op basis 
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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.

van betrouwbare en officiële statistieken. 
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.

Or. en

Amendement 139
François Alfonsi

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, 
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 

(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 en de regio’s die het zwaarst door 
de terugtrekking worden getroffen, moet, 
wanneer de door de Commissie als 
subsidiabel aanvaarde uitgaven in de 
betrokken lidstaat hoger is dan 1,2 keer 
het als voorfinanciering betaalde bedrag, 
een verdere toewijzing uit de reserve aan 
die lidstaat mogelijk zijn binnen de 
grenzen van 20 % van de 
voorfinanciering. Gezien de omvang van 
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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.

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.

Or. en

Amendement 140
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

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, 
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 

(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 negatieve 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, 
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 



AM\1228208NL.docx 59/174 PE691.144v01-00

NL

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.

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.

Or. en

Amendement 141
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie moet de 
lidstaten bijstaan en ondersteunen bij het 
voorbereiden van de maatregelen, onder 
meer bij het beoordelen van het 
rechtstreekse verband met de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie.

Or. en

Amendement 142
Martina Michels

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 

(16) Om de deugdelijke werking van het 
gedeeld beheer te waarborgen, moeten de 
lidstaten een beheers- en controlesysteem 
opzetten, de organen op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau die voor het 



PE691.144v01-00 60/174 AM\1228208NL.docx

NL

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.

beheer van de reserve verantwoordelijk 
zijn en een afzonderlijk onafhankelijk 
auditorgaan aanwijzen en de Commissie 
daarvan in kennis stellen. De lidstaten 
worden aangespoord om gebruik te 
maken 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. De lidstaten dragen er zorg voor 
dat de betrokken lokale en regionale 
overheden vertegenwoordigd zijn in de 
monitoringorganen, indien dat nog niet 
het geval is.

Or. en

Amendement 143
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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 

(16) Om de deugdelijke werking van het 
gedeeld beheer te waarborgen, moeten de 
lidstaten een beheers- en controlesysteem 
opzetten, de organen die op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau 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 
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vereisten voor de aangewezen organen vast 
te stellen.

nader te omschrijven en de specifieke 
vereisten voor de aangewezen organen vast 
te stellen. De lidstaten dragen er zorg voor 
dat de betrokken lokale en regionale 
overheden vertegenwoordigd zijn in de 
monitoringorganen, indien dat nog niet 
het geval is.

Or. en

Amendement 144
François Alfonsi

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. Om redenen van 
vereenvoudiging kunnen de lidstaten 
gebruikmaken van bestaande organen die 
zijn aangewezen en systemen, 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.

Or. en

Amendement 145
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
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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 op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau 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.

Or. en

Amendement 146
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Teneinde de bureaucratie 
te verminderen, wordt aanbevolen om 
gebruik te maken van bestaande 
technieken, zoals de vereenvoudigde 
kostenoptie, met het oog op een snellere 
verdeling van financiële middelen.

Or. en

Amendement 147
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Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) 
nr. 2988/9514 van de Raad, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad15 
en Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad16 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 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 

(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 
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 
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die betrokken zijn bij de uitvoering van 
middelen van de Unie gelijkwaardige 
rechten verlenen.

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).

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).



AM\1228208NL.docx 65/174 PE691.144v01-00

NL

Or. en

Amendement 148
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
Penkova

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) 
nr. 2988/9514 van de Raad, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad15 
en Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad16 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 middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig het 

(17) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/9514 van de Raad, 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 
de financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van Richtlijn 
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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.

(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).

18 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 18 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
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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).

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).

Or. en

Amendement 149
Mathilde Androuët, Francesca Donato, André Rougé

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 het 
gebruik van de reserve vergroten en het 
publiek dienovereenkomstig informeren, 
aangezien activiteiten op het gebied van 
transparantie, communicatie en 
zichtbaarheid essentieel zijn om de 
Europese burgers naar behoren te 
informeren. Deze activiteiten moeten 
gebaseerd zijn op nauwkeurige en 
bijgewerkte informatie.

Or. fr

Amendement 150
Martina Michels

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 

(18) De lidstaten, regio’s en lokale 
gemeenschappen 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, 
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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.

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.

Or. en

Amendement 151
François Alfonsi

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 potentiële 
begunstigden 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.

Or. en

Amendement 152
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Bij het ondersteunen van 
hun getroffen sectoren en regio’s moeten 
de lidstaten de in de Europese 
gedragscode inzake partnerschap 
neergelegde beginselen toepassen.
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Or. en

Amendement 153
Martina Michels

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, de Raad, het 
Europees Comité van de Regio’s en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
een eindverslag indienen met betrekking 
tot de uitvoering van de reserve.

Or. en

Amendement 154
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
Penkova

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, de Raad en het 
Europees Comité van de Regio’s een 
eindverslag indienen met betrekking tot de 
uitvoering van de reserve.

Or. en

Amendement 155
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato
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Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Om de gevolgen van de 
brexit voor de visserij- en 
visserijproductensector te verzachten, 
alsmede om te waarborgen dat de 
financiële middelen van de Unie ten volle 
worden benut, dient de Commissie de 
mogelijkheid te bestuderen om de 
middelen van het huidige Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij1 bis die 
niet zijn gebruikt op te nemen in de 
reserve volgens de regel n+3.
_________________
1 bis Verordening (EU) nr. 508/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 inzake het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij en tot 
intrekking van de 
Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, 
(EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 
en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en 
Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad (PB 
L 149 van 20.5.2014, blz. 1-66).

Or. es

Amendement 156
Alin Mituța, Ondřej Knotek, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De doelstellingen van deze 
verordening zijn de economische, sociale 
en territoriale samenhang in stand te 
houden en te voorzien in een 
solidariteitsinstrument voor de lidstaten bij 
de aanpak van de gevolgen van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 

(22) De doelstellingen van deze 
verordening zijn de economische, sociale 
en territoriale samenhang in stand te 
houden, de werkgelegenheid en de re-
integratie in de arbeidsmarkt te 
ondersteunen, ook in het kader van de 
migratie van burgers vanuit het Verenigd 
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uit de Unie, die de Unie als geheel, maar 
niet alle regio’s en sectoren even zwaar 
treffen. Deze doelstellingen kunnen niet 
voldoende door de lidstaten alleen worden 
verwezenlijkt, maar kunnen gezien de 
omvang en de gevolgen van het optreden 
beter op het niveau van de Unie worden 
verwezenlijkt. De Unie kan derhalve 
maatregelen nemen overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken.

Koninkrijk naar de Europese Unie, en te 
voorzien in een solidariteitsinstrument voor 
de lidstaten bij de aanpak van de gevolgen 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie, die de Unie als 
geheel, maar niet alle regio’s en sectoren 
even zwaar treffen. Deze doelstellingen 
kunnen niet voldoende door de lidstaten 
alleen worden verwezenlijkt, maar kunnen 
gezien de omvang en de gevolgen van het 
optreden beter op het niveau van de Unie 
worden verwezenlijkt. De Unie kan 
derhalve maatregelen nemen 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 157
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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 2019 tot en met 
31 december 2023;

Or. en

Amendement 158
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1
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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 2019 tot en met 
31 december 2023;

Or. en

Amendement 159
Martina Michels

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 2019 tot en met 
31 december 2023;

Or. en

Amendement 160
François Alfonsi

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 2019 tot en met 
31 december 2023;

Or. en
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Amendement 161
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 juli 2020 tot en met 
31 december 2024;

Or. en

Amendement 162
Franc Bogovič

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 2019 tot en met 30 juni 
2023;

Or. sl

Amendement 163
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 juli 2020 tot en met 
31 december 2026;
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Or. es

Amendement 164
François Alfonsi

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 economische, sociale, territoriale 
en milieugevolgen 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 is echter in overeenstemming met 
de Europese Green Deal en de digitale 
agenda. Uit de reserve worden geen 
maatregelen of acties gesteund die niet 
zijn afgestemd op het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen”, zoals opgenomen 
in de EU-taxonomieverordening.
Uit de reserve moet aanvullende bijstand 
worden verleend aan de Republiek 
Ierland, vanwege haar bijzondere situatie 
als eerste lidstaat die zal worden getroffen 
door de voorzienbare en onvoorzienbare 
gevolgen van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie. Ierland 
ontvangt een vast percentage van het 
voorfinancieringsgedeelte van de reserve 
zoals gespecificeerd in bijlage I.

Or. en

Amendement 165
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1
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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, 
rechtstreekse en onrechtstreekse, 
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.

Or. es

Amendement 166
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Pedro Marques

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 en 
sectoren, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen die het zwaarst door die 
terugtrekking worden getroffen, en om de 
daarmee samenhangende gevolgen voor de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang te verzachten.

Or. en

Amendement 167
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1
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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 en sectoren, met name 
die welke het zwaarst door die 
terugtrekking worden getroffen, en om de 
daarmee samenhangende negatieve 
gevolgen voor de economische, sociale en 
territoriale samenhang te verzachten.

Or. en

Amendement 168
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 
directe 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.

Or. en

Amendement 169
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De zwaarst getroffen regio’s 
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ontvangen ten minste 80 % van de in lid 2 
van dit artikel bedoelde middelen.

Or. en

Amendement 170
Álvaro Amaro, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig de in bijlage I bij 
deze verordening uiteengezette 
toewijzingscriteria ontvangen de lidstaten 
die te maken krijgen met negatieve 
gevolgen in de visserijsector ten minste 
2 653 020 EUR in lopende prijzen aan 
middelen vanwege de beperking van de 
visserijactiviteiten.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een minimumdrempel van 2,5 miljoen EUR in prijzen van 2018 
ingevoegd om compensatie te verlenen aan lidstaten die vangsten verliezen in wateren die 
behoren tot de exclusieve economische zone (EEZ) van het Verenigd Koninkrijk, zonder dat 
het totale bedrag van de reserve wordt gewijzigd, en overeenkomstig de toewijzingscriteria 
van bijlage I.

Amendement 171
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De maximale middelen voor de 
reserve bedragen 6 370 994 000 EUR in 
lopende prijzen.

Or. es
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Amendement 172
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De in lid 2 genoemde middelen 
worden overeenkomstig artikel 8 
toegewezen als een voorfinanciering van 
5 370 994 000 EUR in 2021 en als volgt in 
drie jaarlijkse tranches in de jaren 2021-
2023 uitgekeerd:

Or. en

Motivering

Wij stellen voor om: de middelen uit de reserve in één keer toe te wijzen om de 
voorspelbaarheid voor de lidstaten te vergroten, en om de voorfinanciering uit te keren in 
drie jaarlijkse tranches, wat cruciaal is voor de begrotingen van de lidstaten, waaruit de 
reserve wordt gefinancierd. Al met al zullen de voordelen van deze veranderingen de 
volgende zijn: snelle uitvoering, lasten voor de nationale begrotingen gespreid over drie jaar 
en niet geconcentreerd in één jaar, en financiële zekerheid voor de begunstigden. Ook wordt 
hiermee tegemoetgekomen aan zorgen van andere lidstaten: de voorfinanciering zal in feite 
kleiner worden.

Amendement 173
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Technische aanpassing in verband met de voorgestelde wijzigingen in de algehele structuur 
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van de toewijzing van middelen en de uitbetaling daarvan in drie tranches.

Amendement 174
Simone Schmiedtbauer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) overeenkomstig artikel 8 wordt een 
bedrag van 4 244 832 000 EUR voor 
voorfinanciering beschikbaar gesteld, 
waarvan 50 % beschikbaar zal worden 
gesteld in 2021 en 50 % in 2022;

Or. en

Amendement 175
Álvaro Amaro, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) in 2021 wordt overeenkomstig 
artikel 8 een bedrag van 
4 782 811 575 EUR voor voorfinanciering 
beschikbaar gesteld;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het voorfinancieringsbedrag verhoogd tot 500 miljoen EUR in 
prijzen van 2018 plus 10 miljoen EUR in verband met de uitvoering van een minimumdrempel 
van 2,5 miljoen EUR in prijzen van 2018 om compensatie te verlenen aan lidstaten met 
verliezen in de visserijsector, zonder dat het totale bedrag van de reserve wordt gewijzigd en 
overeenkomstig de toewijzingscriteria van bijlage I.

Amendement 176
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz



PE691.144v01-00 80/174 AM\1228208NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) in 2021 wordt overeenkomstig 
artikel 8 een bedrag van 371 422 800 EUR 
voor voorfinanciering beschikbaar gesteld;

Or. en

Amendement 177
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) in de periode 2021-2024 wordt 
maximaal 4 244 832 000 EUR 
beschikbaar gesteld;

Or. en

Amendement 178
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Technische aanpassing in verband met de voorgestelde wijzigingen in de algehele structuur 
van de toewijzing van middelen en de uitbetaling daarvan in drie tranches.
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Amendement 179
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) daarnaast wordt overeenkomstig 
artikel 11 in 2026 2 126 162 000 EUR 
beschikbaar gesteld.

Or. es

Amendement 180
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) daarnaast wordt overeenkomstig 
artikel 11 in 2025 1 126 162 000 EUR 
beschikbaar gesteld.

Or. en

Amendement 181
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) daarnaast wordt overeenkomstig 
artikel 11 in 2025 1 126 162 000 EUR 
beschikbaar gesteld.

Or. en
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Amendement 182
Álvaro Amaro, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) daarnaast wordt overeenkomstig 
artikel 11 in 2024 588 182 425 EUR 
beschikbaar gesteld.

Or. en

Amendement 183
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) – in 2021 – 40 %
– in 2022 – 30 %
– in 2023 – 30 %

Or. en

Motivering

Voorgestelde uitsplitsing in verband met de voorgestelde wijzigingen in de algehele structuur 
van de toewijzing van middelen en de uitbetaling daarvan in drie tranches.

Amendement 184
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea, punt a), van dit lid 
bedoelde bedragen worden beschouwd als 

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

van artikel 115, lid 2, punt b), i), van het 
Financieel Reglement.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing in verband met de voorgestelde wijzigingen in de algehele structuur 
van de toewijzing van middelen en de uitbetaling daarvan in drie tranches.

Amendement 185
Martina Michels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In lidstaten waar middelen worden 
toegewezen op basis van het 
visserijcriterium (bijlage I, punt 2), wordt 
ten minste het betreffende aandeel 
uitsluitend gebruikt voor ondersteuning 
van bedrijven en lokale en regionale 
gemeenschappen die afhankelijk zijn van 
visserijactiviteiten in de wateren van het 
Verenigd Koninkrijk, overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, onder c).

Or. en

Amendement 186
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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 

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

hebben genomen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de in artikel 3 
genoemde doelstellingen, is afgestemd op 
de Europese Green Deal en de digitale 
agenda, eerbiedigt het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen” als bedoeld in de 
EU-taxonomieverordening, en kan met 
name dienen ter dekking van:

Or. en

Amendement 187
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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 regionale 
en lokale overheden van 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:

Or. en

Amendement 188
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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 

1. De financiële bijdrage uit de 
reserve ondersteunt alleen de 
overheidsuitgaven die rechtstreeks verband 
houden met maatregelen die de lidstaten en 
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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:

regionale en lokale overheden 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:

Or. en

Amendement 189
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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 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:

Or. es

Amendement 190
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) maatregelen om, met name in de 
zwaarst getroffen regio’s, bedrijven en 
lokale gemeenschappen en organisaties 
die nadeel ondervinden van de 
terugtrekking te ondersteunen en bij te 
staan;

Or. en
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Amendement 191
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) maatregelen om bedrijven, met 
name kmo’s, werknemers en freelancers, 
en lokale gemeenschappen die nadeel 
ondervinden van de terugtrekking te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 192
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 193
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) maatregelen om met name kleine 
en middelgrote bedrijven en lokale 
gemeenschappen die nadeel ondervinden 
van de terugtrekking bij te staan;
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Or. en

Amendement 194
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) maatregelen ter ondersteuning van 
de zwaarst getroffen economische sectoren, 
met name de sectoren agrovoeding en 
kapitaalgoederen;

Or. en

Amendement 195
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) maatregelen ter ondersteuning van 
de zwaarst getroffen economische en 
publieke sectoren, waaronder de culturele 
sector;

Or. en

Amendement 196
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) maatregelen ter ondersteuning van 
de zwaarst getroffen economische sectoren, 
met uitzondering van de financiële en 
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bankensector;

Or. en

Amendement 197
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 en lokale en regionale 
gemeenschappen die afhankelijk zijn van 
visserijactiviteiten in de wateren van het 
Verenigd Koninkrijk, waaronder 
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;

Or. en

Amendement 198
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) maatregelen ter ondersteuning van 
bedrijven en lokale gemeenschappen die 

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

afhankelijk zijn van visserijactiviteiten in 
de wateren van het Verenigd Koninkrijk, 
waaronder 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;

Or. en

Amendement 199
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 en lokale gemeenschappen en 
organisaties die afhankelijk zijn van 
visserijactiviteiten in de wateren van het 
Verenigd Koninkrijk, en in de eerste plaats 
die welke deze gevolgen niet kunnen 
compenseren door middel van activiteiten 
of gerelateerde activiteiten in andere 
wateren; maatregelen en acties die zijn 
uitgesloten van het EFMZV, zijn ook 
uitgesloten van de reserve;

Or. en

Amendement 200
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 en lokale en regionale 
kustgemeenschappen die afhankelijk zijn 
van visserijactiviteiten;

Or. es

Amendement 201
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 en lokale en regionale 
gemeenschappen die afhankelijk zijn van 
visserijactiviteiten in de wateren van het 
Verenigd Koninkrijk;

Or. en

Amendement 202
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) maatregelen ter ondersteuning van 
bedrijven en kustgemeenschappen die 
negatieve gevolgen ondervinden van 
besluiten van het Verenigd Koninkrijk uit 
hoofde van Voorbehoud nr. 21 (“Visserij 
en water”) en bijlage SERVIN-2 
(“Toekomstige maatregelen”) van de 
Overeenkomst, waaronder de vereiste dat 
het totaal of een deel van de vangsten in 
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havens van het Verenigd Koninkrijk 
wordt aangeland;

Or. es

Amendement 203
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) maatregelen ter ondersteuning van 
bedrijven en kustgemeenschappen die 
negatieve gevolgen ondervinden van het 
feit dat de Overeenkomst niet van 
toepassing is op de overzeese gebieden die 
bijzondere betrekkingen met het Verenigd 
Koninkrijk onderhouden, zoals de 
Falklandeilanden;

Or. es

Amendement 204
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid, met name door 
middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing en opleiding in de getroffen 
sectoren;

d) maatregelen ter ondersteuning van 
baanbescherming, hoogwaardige en 
inclusieve werkgelegenheid, met name 
door middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing, bijscholing en opleiding in de 
zwaar getroffen sectoren, en de re-
integratie van burgers van de EU en derde 
landen die het Verenigd Koninkrijk 
hebben verlaten als gevolg van de 
terugtrekking;

Or. en
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Amendement 205
Alin Mituța, Ondřej Knotek, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid, met name door 
middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing en opleiding in de getroffen 
sectoren;

d) maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid en re-integratie, 
waaronder in de context van de 
migratiestromen van het Verenigd 
Koninkrijk naar de Europese Unie, en 
onder meer door middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing en opleiding in de getroffen 
sectoren;

Or. en

Amendement 206
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid, met name door 
middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing en opleiding in de getroffen 
sectoren;

d) maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid en de bescherming en 
creatie van banen, met name door middel 
van arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing, bijscholing en opleiding van 
werknemers in de getroffen sectoren;

Or. en

Amendement 207
François Alfonsi

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

d) maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid, met name door 
middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing en opleiding in de getroffen 
sectoren;

d) maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid en inclusie, met name 
door middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing, waaronder naar groene 
banen, en opleiding in de getroffen 
sectoren;

Or. en

Amendement 208
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
Penkova

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid, met name door 
middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing en opleiding in de getroffen 
sectoren;

d) maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid en de bescherming en 
creatie van banen, met name door middel 
van arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing, bijscholing en opleiding in de 
getroffen sectoren;

Or. en

Amendement 209
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) maatregelen om de lidstaten 
bijstand en ondersteuning te verlenen bij 
het opzetten van databanken om burgers 
van de Unie die als gevolg van de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk hun baan zijn kwijtgeraakt, 
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aan een nieuwe baan te helpen;

Or. en

Amendement 210
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) maatregelen om de integratie van 
uit het Verenigd Koninkrijk terugkerende 
EU-werknemers te vergemakkelijken door 
middel van sociale programma’s voor het 
vinden van werk;

Or. en

Amendement 211
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) maatregelen ter beperking van de 
verstoringen als gevolg van de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit samenwerkings- en 
uitwisselingsprogramma’s;

Or. en

Amendement 212
Martina Michels

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

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;

Or. en

Amendement 213
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
milieunormen, en om bijstand te verlenen 
voor wederzijdse erkenning, waaronder 
bijkomend personeel en infrastructuur, en 
met name digitale infrastructuur;

Or. en

Amendement 214
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) maatregelen voor communicatie, 
voorlichting en bewustmaking van burgers 

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

bewustmaking van burgers en bedrijven 
over veranderingen in hun rechten en 
plichten als gevolg van de terugtrekking;

Or. en

Amendement 215
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) technische bijstand voor beheer, 
monitoring, voorlichting en 
communicatie, afhandeling van klachten 
en controle en audit met betrekking tot de 
reserve en maatregelen om de dialoog en 
het overleg tussen regio’s, lokale 
gemeenschappen en sectoren te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 216
Ondřej Knotek, Irène Tolleret, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) technische bijstand voor beheer, 
monitoring, voorlichting en 
communicatie, afhandeling van klachten 
en controle en audit met betrekking tot de 
reserve, berekend als een vast percentage 
van 3,5 % van de bijdrage uit de reserve 
voor elke lidstaat.

Or. en
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Amendement 217
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) technische bijstand voor het 
beheer, monitoring, afhandeling van 
klachten en controle en audit met 
betrekking tot de reserve.

Or. en

Amendement 218
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) maatregelen ter beperking van de 
verstoringen als gevolg van de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit samenwerkings- en 
uitwisselingsprogramma’s;

Or. en

Amendement 219
Krzysztof Hetman

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) maatregelen die zijn gericht op de 
re-integratie van EU-burgers die het 
Verenigd Koninkrijk hebben verlaten als 
gevolg van de terugtrekking.
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Or. en

Amendement 220
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) maatregelen die zijn gericht op de 
re-integratie van EU-burgers die het 
Verenigd Koninkrijk hebben verlaten als 
gevolg van de terugtrekking;

Or. en

Motivering

De terugtrekking van het VK heeft ook geleid tot migratiestromen van EU-burgers die hebben 
besloten het VK te verlaten, verspreid over de jaren na het referendum in 2016. Het aantal 
migranten, dat ruim boven het jaarlijkse gemiddelde ligt, heeft gevolgen voor lidstaten, met 
name voor hun arbeidsmarkten. Bij het gebruik van de reserve moet ook rekening worden 
gehouden met demografische ontwikkelingen als gevolg van de brexit, omdat terugkerende 
migranten arbeidsmarkten en huisvestings-, gezondheids- en sociale diensten onder druk 
zetten.

Amendement 221
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) maatregelen die zijn gericht op het 
beperken van de negatieve gevolgen van 
de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk voor EU-burgers die in het 
Verenigd Koninkrijk wonen, voor 
lidstaten waarvan per 31 december 2020 
meer dan 10 per 1000 burgers in het 
Verenigd Koninkrijk woonden;

Or. en
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Amendement 222
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) nieuwe maatregelen ter 
ondersteuning van burgers die worden 
getroffen door beperkingen van het vrije 
verkeer als gevolg van de terugtrekking, 
waaronder een adviesdienst, voorlichting 
en juridische bescherming voor burgers;

Or. en

Amendement 223
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) technische bijstand voor beheer, 
monitoring, voorlichting en 
communicatie, afhandeling van klachten 
en controle en audit met betrekking tot de 
reserve.

Or. en

Amendement 224
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) technische bijstand voor beheer, 
monitoring, voorlichting en 
communicatie, afhandeling van klachten 
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en controle en audit met betrekking tot de 
reserve.

Or. en

Amendement 225
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 1 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) maatregelen die gederfde 
inkomsten of activiteiten waarop andere 
regionale, nationale of Europese 
beleidsmaatregelen of besluiten van 
invloed zijn en die niet aantoonbaar 
verband houden met de terugtrekking, 
worden uitgesloten, direct of indirect 
moeten compenseren.

Or. en

Amendement 226
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
Penkova

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 voor maatregelen die in de 
zwaarst getroffen regio’s van de betrokken 
lidstaat worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 227
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez
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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 voor maatregelen die in de 
zwaarst getroffen regio’s van de betrokken 
lidstaat worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 228
François Alfonsi

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 voor maatregelen die in de 
betrokken lidstaat en regio’s of ten 
behoeve van de betrokken lidstaat of regio 
worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 229
François Alfonsi

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 

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

en lokale gemeenschappen en concentreren 
zij de steun uit de reserve in voorkomend 
geval op de zwaarst getroffen gebieden. De 
lidstaten bestemmen ten minste 80 % van 
hun middelen aan hun zwaarst getroffen 
regio’s, indien die er zijn.

Or. en

Amendement 230
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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.

Or. en

Amendement 231
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij het ontwerpen van 
steunmaatregelen zorgen de lidstaten voor 
betekenisvolle, inclusieve en toegankelijke 
raadplegingen van nationale, regionale en 
lokale overheden, sociale partners, 
werknemers, lokale gemeenschappen, 
maatschappelijke organisaties en alle 
andere relevante belanghebbenden.
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Daartoe voert elke lidstaat een dialoog op 
meerdere niveaus, in overeenstemming 
met het nationale wettelijk kader, ten 
minste met lokale en regionale overheden 
in de zwaarst getroffen gebieden. Dit 
raadplegingsproces is gebaseerd op het 
partnerschapsbeginsel van het 
cohesiebeleid en heeft betrekking op de 
vaststelling en uitvoering van de uit de 
reserve ondersteunde maatregelen.

Or. en

Amendement 232
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 genoemde maatregelen 
moeten in overeenstemming zijn met het 
toepasselijke recht.

4. Op grond van lid 1 subsidiabele 
maatregelen moeten in overeenstemming 
zijn met het toepasselijke recht en met de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten en moeten bijdragen tot de 
verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen van de Unie, in lijn 
met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de VN-
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 233
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
Penkova

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 genoemde maatregelen 4. De in lid 1 genoemde maatregelen 
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moeten in overeenstemming zijn met het 
toepasselijke recht.

moeten in overeenstemming zijn met het 
toepasselijke recht, onderworpen aan de in 
artikel [nieuw artikel 6] bedoelde 
uitzonderingen.

Or. en

Amendement 234
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 genoemde maatregelen 
moeten in overeenstemming zijn met het 
toepasselijke recht.

4. De in lid 1 genoemde maatregelen 
moeten in overeenstemming zijn met het 
toepasselijke recht, onderworpen aan de in 
artikel [nieuw artikel 6] bedoelde 
uitzonderingen.

Or. en

Amendement 235
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor op grond van lid 1 
subsidiabele maatregelen kan steun uit 
andere programma’s en instrumenten van 
de Unie worden ontvangen, voor zover 
deze steun niet dezelfde kosten dekt.

5. Voor op grond van lid 1 
subsidiabele maatregelen kan steun uit 
andere programma’s en instrumenten van 
de Unie worden ontvangen, voor zover 
deze steun niet dezelfde kosten dekt. De 
betrokken lokale en regionale overheden 
die optreden als beheersautoriteit of 
intermediaire instantie voor Europese 
fondsen worden geraadpleegd teneinde 
overlappende financiering te voorkomen. 
Omgekeerd moet over het besluit om 
gebruik te maken van de structuurfondsen 
in plaats van de reserve eerst overleg 
worden gepleegd met de betrokken 
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belanghebbenden, gelet op de gevolgen 
die dat besluit kan hebben voor de 
uitvoering van andere Europese 
beleidsmaatregelen.

Or. en

Amendement 236
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor op grond van lid 1 
subsidiabele maatregelen kan steun uit 
andere programma’s en instrumenten van 
de Unie worden ontvangen, voor zover 
deze steun niet dezelfde kosten dekt.

5. Voor op grond van lid 1 
subsidiabele maatregelen kan steun uit 
andere programma’s en instrumenten van 
de Unie worden ontvangen, voor zover 
deze steun niet dezelfde kosten dekt. De 
lidstaten raadplegen de betrokken lokale 
en regionale overheden die optreden als 
beheersautoriteit of intermediaire 
instantie voor Europese fondsen teneinde 
overlappende financiering te voorkomen.

Or. en

Amendement 237
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Staatssteun

1. De Commissie kan verklaren dat door 
de lidstaten uit hoofde van deze 
verordening verrichte betalingen 
verenigbaar zijn met de interne markt en 
niet zijn onderworpen aan de 
kennisgevingsverplichtingen van 
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artikel 108, lid 3, VWEU.
2. In overeenstemming met de bepalingen 
van [Verordening (EU) nr. XX/20XX 
(EFMZVA-verordening)], zijn de 
artikelen 107, 108 en 109 VWEU niet van 
toepassing op door de lidstaten uit hoofde 
van deze verordening verrichte betalingen 
aan ondernemingen in de visserij- en 
aquacultuursector die binnen het 
toepassingsgebied van artikel 42 VWEU 
vallen.

Or. en

Amendement 238
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Staatssteun

1. De Commissie kan verklaren dat door 
de lidstaten uit hoofde van deze 
verordening verrichte betalingen 
verenigbaar zijn met de interne markt en 
niet zijn onderworpen aan de 
kennisgevingsverplichtingen van 
artikel 108, lid 3, VWEU.
2. In overeenstemming met de bepalingen 
van [Verordening (EU) nr. XX/20XX 
(EFMZVA-verordening)], zijn de 
artikelen 107, 108 en 109 VWEU niet van 
toepassing op door de lidstaten uit hoofde 
van deze verordening verrichte betalingen 
aan ondernemingen in de visserij- en 
aquacultuursector die binnen het 
toepassingsgebied van artikel 42 VWEU 
vallen.

Or. en
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Amendement 239
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) technische bijstand voor beheer, 
monitoring, voorlichting en 
communicatie, afhandeling van klachten 
en controle en audit met betrekking tot de 
reserve;

Schrappen

Or. en

Amendement 240
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) technische bijstand voor beheer, 
monitoring, voorlichting en 
communicatie, afhandeling van klachten 
en controle en audit met betrekking tot de 
reserve;

Schrappen

Or. en

Amendement 241
Simone Schmiedtbauer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) technische bijstand voor beheer, 
monitoring, voorlichting en 
communicatie, afhandeling van klachten 
en controle en audit met betrekking tot de 
reserve;

Schrappen
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Or. en

Amendement 242
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) technische bijstand voor beheer, 
monitoring, voorlichting en 
communicatie, afhandeling van klachten 
en controle en audit met betrekking tot de 
reserve;

Schrappen

Or. en

Amendement 243
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) technische bijstand voor beheer, 
monitoring, voorlichting en 
communicatie, afhandeling van klachten 
en controle en audit met betrekking tot de 
reserve;

Schrappen

Or. en

Amendement 244
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) begunstigden met statutaire zetel 
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in een derde land.

Or. en

Amendement 245
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage uit de 
reserve aan een lidstaat wordt uitgevoerd in 
het kader van gedeeld beheer 
overeenkomstig artikel 63 van het 
Financieel Reglement.

1. De financiële bijdrage uit de 
reserve aan een lidstaat wordt uitgevoerd in 
het kader van gedeeld beheer 
overeenkomstig artikel 63 van het 
Financieel Reglement en in samenwerking 
met de regionale en lokale overheden van 
de betrokken grondgebieden, in 
overeenstemming met het 
partnerschapsbeginsel zoals vastgelegd in 
artikel 6 van Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening].

Or. en

Amendement 246
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage uit de 
reserve aan een lidstaat wordt uitgevoerd in 
het kader van gedeeld beheer 
overeenkomstig artikel 63 van het 
Financieel Reglement.

1. De financiële bijdrage uit de 
reserve aan een lidstaat wordt uitgevoerd 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden van de betrokken 
grondgebieden, in overeenstemming met 
het partnerschapsbeginsel zoals 
vastgelegd in artikel 6 van Verordening 
(EU) .../... [nieuwe GB-verordening] en in 
het kader van gedeeld beheer 
overeenkomstig artikel 63 van het 
Financieel Reglement.
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Or. en

Amendement 247
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage uit de 
reserve aan een lidstaat wordt uitgevoerd in 
het kader van gedeeld beheer 
overeenkomstig artikel 63 van het 
Financieel Reglement.

1. De financiële bijdrage uit de 
reserve aan een lidstaat wordt uitgevoerd 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden van de betrokken 
grondgebieden, in overeenstemming met 
het partnerschapsbeginsel zoals 
vastgelegd in artikel 6 van Verordening 
(EU) .../... [nieuwe GB-verordening] en in 
het kader van gedeeld beheer 
overeenkomstig artikel 63 van het 
Financieel Reglement.

Or. en

Amendement 248
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In overeenstemming met het 
partnerschapsbeginsel, voert een lidstaat 
een dialoog op meerdere niveaus met 
lokale en regionale overheden, 
maatschappelijke organisaties en sociale 
partners.

Or. en

Amendement 249
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Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 
kosten die daadwerkelijk door de lidstaten 
bij de uitvoering van de maatregelen zijn 
gemaakt en betaald.

2. De lidstaten, in samenwerking met 
de regionale en lokale overheden en na 
raadpleging van de betrokken 
economische en sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld in de zwaarst 
getroffen gebieden, gebruiken de bijdrage 
uit de reserve voor de uitvoering van de in 
artikel 5 bedoelde maatregelen om niet-
terugbetaalbare vormen van steun te 
verstrekken aan publieke en/of private 
entiteiten. De bijdrage van de Unie bestaat 
in de terugbetaling van subsidiabele kosten 
die daadwerkelijk door de lidstaten bij de 
uitvoering van de maatregelen zijn 
gemaakt en betaald.

Or. en

Amendement 250
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
Penkova

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 
kosten die daadwerkelijk door de lidstaten 
bij de uitvoering van de maatregelen zijn 
gemaakt en betaald.

2. De lidstaten, in samenwerking met 
de regionale en lokale overheden in de 
zwaarst getroffen gebieden, 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 
kosten die daadwerkelijk door de lidstaten 
bij de uitvoering van de maatregelen zijn 
gemaakt en betaald.

Or. en
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Amendement 251
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Pedro Marques

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om te zorgen voor een grotere 
begrotingsflexibiliteit voor de lidstaten en 
om het mogelijk te maken dat financiële 
middelen worden toegewezen aan een 
breder scala van overheidsmaatregelen, 
particuliere ondernemingen en 
economische sectoren, mogen de lidstaten 
de toewijzingen uit de reserve niet 
opsplitsen om specifieke bedragen toe te 
wijzen aan specifieke sectoren.
Om de getroffen bedrijven en werknemers 
zo snel mogelijk te ondersteunen, moeten 
de middelen op een zo doelmatig en 
doeltreffend mogelijke wijze worden 
verdeeld en gebruikt.

Or. en

Amendement 252
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 63, 
leden 5, 6 en 7, van het Financieel 
Reglement worden de in die bepalingen 
bedoelde documenten overeenkomstig 
artikel 10 van deze verordening eenmaal 
ingediend.

Schrappen

Or. en
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Amendement 253
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 kunnen ongebruikte 
vastleggings- en betalingskredieten uit 
hoofde van deze verordening worden 
overgedragen en kunnen zij worden 
gebruikt tot en met 31 december 2023. De 
overgedragen kredieten worden als eerste 
in het volgende begrotingsjaar gebruikt. 
Kredieten die op 31 december 2023 niet 
zijn gebruikt, worden geannuleerd.

Or. en

Motivering

Wij willen een flexibelere aanpak voorstellen – door de mogelijkheid in te voeren om 
kredieten over te dragen, in plaats van de verplichting om dat te doen. De datum moet 
afhangen van het definitieve besluit over de subsidiabliteitsperiode.

Amendement 254
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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.

Or. es
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Amendement 255
François Alfonsi

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.

Or. en

Amendement 256
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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.

Or. en

Amendement 257
Nora Mebarek, Corina Crețu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5
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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.

Or. en

Amendement 258
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 jaar n+2. De 
overgedragen kredieten worden als eerste 
in het volgende begrotingsjaar gebruikt.

Or. en

Amendement 259
François Alfonsi

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.

1. De toewijzingscriteria voor de 
voorfinanciering die de Commissie aan de 
lidstaten en regio’s moet betalen, zijn 
opgenomen in bijlage I.
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Or. en

Amendement 260
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onder voorbehoud van de 
ontvangst van de op grond van artikel 13, 
lid 1, punt d), van deze verordening 
vereiste informatie, stelt de Commissie 
door middel van een uitvoeringshandeling 
de in artikel 4, lid 3, punt a), van deze 
verordening bedoelde verdelingen van de 
middelen per lidstaat vast. Die 
uitvoeringshandeling vormt een 
financieringsbesluit in de zin van 
artikel 110, lid 1, van het Financieel 
Reglement en de juridische verbintenis in 
de zin van dat reglement. In afwijking van 
artikel 110, lid 2, van het Financieel 
Reglement bevat dat financieringsbesluit 
geen beschrijving van de te financieren 
acties.

2. Onder voorbehoud van de 
ontvangst van de op grond van artikel 13, 
lid 1, punt d), van deze verordening 
vereiste informatie, stelt de Commissie 
door middel van uitvoeringshandelingen 
de in artikel 4, lid 3, van deze verordening 
bedoelde verdelingen van de jaarlijkse 
tranches van de voorfinanciering per 
lidstaat vast. Die uitvoeringshandeling 
vormt een financieringsbesluit in de zin 
van artikel 110, lid 1, van het Financieel 
Reglement en de juridische verbintenis in 
de zin van dat reglement. In afwijking van 
artikel 110, lid 2, van het Financieel 
Reglement bevat dat financieringsbesluit 
geen beschrijving van de te financieren 
acties.

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan op het voorgestelde idee om de voorfinanciering uit te betalen in 
drie jaarlijkse tranches.

Amendement 261
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onder voorbehoud van de 
ontvangst van de op grond van artikel 13, 
lid 1, punt d), van deze verordening 

2. Onder voorbehoud van de 
ontvangst van de op grond van artikel 13, 
lid 1, punt d), van deze verordening 
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vereiste informatie, stelt de Commissie 
door middel van een uitvoeringshandeling 
de in artikel 4, lid 3, punt a), van deze 
verordening bedoelde verdelingen van de 
middelen per lidstaat vast. Die 
uitvoeringshandeling vormt een 
financieringsbesluit in de zin van 
artikel 110, lid 1, van het Financieel 
Reglement en de juridische verbintenis in 
de zin van dat reglement. In afwijking van 
artikel 110, lid 2, van het Financieel 
Reglement bevat dat financieringsbesluit 
geen beschrijving van de te financieren 
acties.

vereiste informatie, stelt de Commissie 
door middel van een gedelegeerde 
handeling de in artikel 4, lid 3, punt a), 
van deze verordening bedoelde verdelingen 
van de middelen per lidstaat vast. Die 
uitvoeringshandeling vormt een 
financieringsbesluit in de zin van 
artikel 110, lid 1, van het Financieel 
Reglement en de juridische verbintenis in 
de zin van dat reglement. In afwijking van 
artikel 110, lid 2, van het Financieel 
Reglement bevat dat financieringsbesluit 
geen beschrijving van de te financieren 
acties.

Or. en

Amendement 262
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 
overeenkomstig artikel 11.

3. De Commissie keert de jaarlijks 
tranches van de voorfinanciering binnen 
60 dagen na de datum van vaststelling van 
de in lid 2 bedoelde 
uitvoeringshandelingen uit. De 
voorfinanciering wordt vereffend 
overeenkomstig artikel 11.

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan op het voorgestelde idee om de voorfinanciering uit te betalen in 
drie jaarlijkse tranches.

Amendement 263
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3
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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 
overeenkomstig artikel 11.

3. De Commissie keert de 
voorfinanciering binnen 30 dagen na de 
datum van vaststelling van de in lid 2 
bedoelde gedelegeerde handeling uit. De 
voorfinanciering wordt vereffend 
overeenkomstig artikel 11.

Or. en

Amendement 264
Martina Michels

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 
overeenkomstig artikel 11.

3. De Commissie keert de 
voorfinanciering binnen 30 dagen na de 
datum van vaststelling van de in lid 2 
bedoelde uitvoeringshandeling uit. De 
voorfinanciering wordt vereffend 
overeenkomstig artikel 11.

Or. en

Amendement 265
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Toegewezen maar niet als 
voorfinanciering uitbetaalde bedragen 
worden overgedragen en worden gebruikt 
voor aanvullende betalingen 
overeenkomstig artikel 11, lid 3.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Omdat wij een toewijzing in één ronde voorstellen, is deze alinea niet meer van toepassing. Er 
moeten geen extra bedragen worden uitbetaald.

Amendement 266
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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, in samenwerking met 
de regionale en lokale overheden en na 
raadpleging van de relevante 
economische en sociale partners en 
maatschappelijke organisaties van de 
betrokken gebieden, 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.

Or. en

Amendement 267
François Alfonsi

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 

1. De lidstaten en regionale 
overheden 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 en regio’s 
aanvullende bedragen zijn verschuldigd 
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moeten worden teruggevorderd 
overeenkomstig artikel 11.

dan wel of er van de lidstaten en regio’s 
bedragen moeten worden teruggevorderd 
overeenkomstig artikel 11.

Or. en

Amendement 268
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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, na overleg met de 
betrokken regio’s, 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.

Or. en

Amendement 269
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 2023 bij de Commissie een 
aanvraag in van een financiële bijdrage uit 
de reserve. De Commissie beoordeelt deze 
aanvraag en bepaalt of er van de lidstaten 
bedragen moeten worden teruggevorderd 
overeenkomstig artikel 11.
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Or. en

Amendement 270
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 2026 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.

Or. es

Amendement 271
Martina Michels

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.

Or. en

Amendement 272
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François Alfonsi

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 of een regionale 
overheid 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 of regio is 
betaald.

Or. en

Amendement 273
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 2026 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.

Or. es

Amendement 274
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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, 

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

vordert de Commissie het totale bedrag 
terug dat als voorfinanciering aan die 
lidstaat is betaald.

Or. en

Amendement 275
Martina Michels

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.

Or. en

Amendement 276
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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.

Or. en

Amendement 277
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato
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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 
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.

1. De aanvraag is gebaseerd op het 
model in bijlage II. Zij bevat informatie 
over de totale overheidsuitgaven die de 
lidstaten hebben gedaan en betaald en over 
de waarden van de outputindicatoren voor 
de ondersteunde maatregelen, met een 
gedetailleerde territoriale verdeling van de 
uitgaven van regio’s van NUTS-niveau 2. 
Zij gaat vergezeld van de in artikel 63, 
leden 5, 6 en 7, van het Financieel 
Reglement bedoelde documenten en van 
een uitvoeringsverslag.

Or. es

Amendement 278
François Alfonsi

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 
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.

1. De aanvraag is gebaseerd op het 
model in bijlage II. Zij bevat informatie 
over de totale overheidsuitgaven die de 
lidstaten of de regionale overheden 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.

Or. en

Amendement 279
Martina Michels
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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 
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.

1. De aanvraag is gebaseerd op de 
modellen in bijlage II [en de nieuwe 
bijlage II bis]. Zij bevat informatie 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.

Or. en

Amendement 280
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voorafgaand aan de indiening van 
de aanvraag moeten de lidstaten regionale 
overheden raadplegen op de wijze zoals 
vastgesteld in het nationale rechtskader. 
De bijdragen van de regionale overheden 
worden opgenomen in de aanvraag.

Or. es

Amendement 281
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de a) een beschrijving van de 
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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;

economische en sociale gevolgen van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie, met vermelding van de meest 
getroffen regio’s, lokale gemeenschappen, 
gebieden, sectoren en werknemers;

Or. en

Amendement 282
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 negatieve 
economische, territoriale, sociale en 
milieugevolgen van de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, met 
vermelding van de meest getroffen regio’s, 
gebieden en sectoren;

Or. en

Amendement 283
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) in overeenstemming met artikel 7, 
leden 1 en 2, een beschrijving van de 
raadplegingen van de zwaarst getroffen 
regio’s en sectoren;

Or. en

Amendement 284
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 verband tussen deze 
uitgaven en de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie;

Or. es

Amendement 285
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, 
de uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten, de bevordering van 
gendergelijkheid, de toepassing van 
gendermainstreaming en de verkleining 
van de digitale kloof.

Or. en

Amendement 286
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, 
de verkleining van de digitale kloof, de 



PE691.144v01-00 128/174 AM\1228208NL.docx

NL

uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten, de bevordering van 
gendergelijkheid en de toepassing van 
gendermainstreaming.

Or. en

Amendement 287
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 inachtneming 
van de beginselen die zijn uiteengezet in 
de Europese pijler van sociale rechten en 
de milieudoelstellingen van de Unie, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs en de 
VN-doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 288
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een beschrijving van de 
raadplegingen van nationale, regionale en 
lokale overheden, sociale partners, 
werknemers, lokale gemeenschappen, 
maatschappelijke organisaties en alle 
andere relevante belanghebbenden, 
overeenkomstig [nieuw artikel 5, 
lid 3 bis].

Or. en
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Amendement 289
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een beschrijving van de 
samenhang van de maatregelen met de 
Europese Green Deal en de digitale 
agenda.

Or. en

Amendement 290
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 Vereffening van de 
voorfinanciering en berekening van de 
aan de lidstaten verschuldigde 
aanvullende bedragen

11 Vereffening van de 
voorfinanciering

Or. en

Motivering

Artikel 11 is niet langer nodig, aangezien alle middelen uit de reserve worden uitbetaald in 
drie gelijke, jaarlijkse tranches, maar kan ook zeer beknopt en concreet worden geformuleerd 
om die wijzigingen weer te geven.

Amendement 291
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. De Commissie beoordeelt de in 
artikel 10 bedoelde aanvraag en vergewist 
zich ervan dat de aanvraag volledig, 
nauwkeurig en juist is. Bij de berekening 
van de aan de lidstaat uit de reserve 
verschuldigde financiële bijdrage sluit de 
Commissie uitgaven voor maatregelen die 
zijn uitgevoerd of waarvoor betalingen in 
strijd met het toepasselijke recht zijn 
verricht, uit van financiering door de Unie.

1. De Commissie beoordeelt de in 
artikel 10 bedoelde aanvraag en vergewist 
zich ervan dat de aanvraag volledig, 
nauwkeurig en juist is en geen uitgaven 
omvat die in strijd zijn met artikel 6. Bij 
de berekening van de aan de lidstaat uit de 
reserve verschuldigde financiële bijdrage 
sluit de Commissie uitgaven voor 
maatregelen die zijn uitgevoerd of 
waarvoor betalingen in strijd met het 
toepasselijke recht zijn verricht, uit van 
financiering door de Unie.

Or. en

Amendement 292
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

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 totale bedrag van 
subsidiabele overheidsuitgaven (het 
“aanvaarde bedrag”) vast.

Or. en

Motivering

Artikel 11 is niet langer nodig, aangezien alle middelen uit de reserve worden uitbetaald in 
drie gelijke, jaarlijkse tranches, maar kan ook zeer beknopt en concreet worden geformuleerd 
om die wijzigingen weer te geven.

Amendement 293
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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 
gedelegeerde handeling het volgende vast:

Or. en

Amendement 294
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 11 is niet langer nodig, aangezien alle middelen uit de reserve worden uitbetaald in 
drie gelijke, jaarlijkse tranches, maar kan ook zeer beknopt en concreet worden geformuleerd 
om die wijzigingen weer te geven.

Amendement 295
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 11 is niet langer nodig, aangezien alle middelen uit de reserve worden uitbetaald in 
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drie gelijke, jaarlijkse tranches, maar kan ook zeer beknopt en concreet worden geformuleerd 
om die wijzigingen weer te geven.

Amendement 296
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 of de regionale 
overheid aanvullende bedragen zijn 
verschuldigd overeenkomstig lid 3, dan 
wel of er bedragen moeten worden 
teruggevorderd uit hoofde van lid 5.

Or. en

Amendement 297
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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.

Schrappen

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 
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artikel 4, lid 3, punt b), overschrijdt, 
worden de bijdragen uit de reserve 
evenredig verlaagd.

Or. en

Motivering

Artikel 11 is niet langer nodig, aangezien alle middelen uit de reserve worden uitbetaald in 
drie gelijke, jaarlijkse tranches, maar kan ook zeer beknopt en concreet worden geformuleerd 
om die wijzigingen weer te geven.

Amendement 298
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

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

Or. en

Amendement 299
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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 voorfinanciering 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. De 
toewijzingscriteria voor de aanvullende 
bedragen die de Commissie aan lidstaten 
moet betalen, zijn opgenomen in 
bijlage I bis.

Or. en

Amendement 300
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

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 hoger 
is dan 1,2 keer het bedrag van de 
voorfinanciering, 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.

Or. en

Amendement 301
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien het aanvaarde bedrag zowel 
het bedrag van de voorfinanciering als 

3. Indien het aanvaarde bedrag het 
bedrag van de voorfinanciering 
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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.

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.

Or. es

Amendement 302
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. es

Amendement 303
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

In dat geval betaalt de Commissie het 
bedrag dat 1,2 keer de aan de betrokken 
lidstaat betaalde voorfinanciering 
overschrijdt, binnen de limieten van 20 % 
van de voorfinanciering.

Or. en

Amendement 304
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Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

In dat geval betaalt de Commissie het 
bedrag dat de aan de betrokken lidstaat 
betaalde voorfinanciering overschrijdt.

Or. en

Amendement 305
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

In dat geval betaalt de Commissie het 
bedrag dat de aan de betrokken lidstaat 
betaalde voorfinanciering overschrijdt.

Or. en

Amendement 306
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de som van de overeenkomstig de 
eerste alinea van dit lid berekende 
aanvullende bedragen voor alle lidstaten 
de beschikbare middelen overeenkomstig 

Het aanvullende bedrag dat aan een 
lidstaat is verschuldigd, is niet hoger dan 
het overeenkomstig de eerste alinea van dit 
lid berekende bedrag.
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artikel 4, lid 3, punt b), overschrijdt, 
worden de bijdragen uit de reserve 
evenredig verlaagd.

Or. en

Amendement 307
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De aanvullende bedragen die aan een 
lidstaat zijn verschuldigd, zijn niet hoger 
dan het overeenkomstig de eerste alinea 
van dit lid berekende bedrag.

Or. en

Amendement 308
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wat de uit hoofde van lid 3 van dit 
artikel verschuldigde aanvullende 
bedragen betreft, vormt de in lid 2 van dit 
artikel bedoelde uitvoeringshandeling een 
financieringsbesluit in de zin van 
artikel 110, lid 1, van het Financieel 
Reglement en de juridische verbintenis in 
de zin van die verordening.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Artikel 11 is niet langer nodig, aangezien alle middelen uit de reserve worden uitbetaald in 
drie gelijke, jaarlijkse tranches, maar kan ook zeer beknopt en concreet worden geformuleerd 
om die wijzigingen weer te geven.

Amendement 309
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 11 is niet langer nodig, aangezien alle middelen uit de reserve worden uitbetaald in 
drie gelijke, jaarlijkse tranches, maar kan ook zeer beknopt en concreet worden geformuleerd 
om die wijzigingen weer te geven.

Amendement 310
François Alfonsi

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.

Or. en
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Amendement 311
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 
begroting van de Unie.

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. 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 nationale 
begrotingen van de lidstaten.

Or. en

Motivering

Artikel 11 is niet langer nodig, aangezien alle middelen uit de reserve worden uitbetaald in 
drie gelijke, jaarlijkse tranches, maar kan ook zeer beknopt en concreet worden geformuleerd 
om die wijzigingen weer te geven.

Amendement 312
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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7. De Commissie stelt door middel 
van een uitvoeringshandeling de 
aanvullende bedragen vast die uit hoofde 
van lid 6, tweede zin, van dit artikel zijn 
verschuldigd. Die uitvoeringshandeling 
vormt een financieringsbesluit in de zin 
van artikel 110, lid 1, van het Financieel 
Reglement en de juridische verbintenis in 
de zin van dat reglement. De Commissie 
betaalt de eventueel verschuldigde 
aanvullende bedragen binnen 60 dagen 
na de vaststelling van die handeling.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 11 is niet langer nodig, aangezien alle middelen uit de reserve worden uitbetaald in 
drie gelijke, jaarlijkse tranches, maar kan ook zeer beknopt en concreet worden geformuleerd 
om die wijzigingen weer te geven.

Amendement 313
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt door middel 
van een uitvoeringshandeling de 
aanvullende bedragen vast die uit hoofde 
van lid 6, tweede zin, van dit artikel zijn 
verschuldigd. Die uitvoeringshandeling 
vormt een financieringsbesluit in de zin 
van artikel 110, lid 1, van het Financieel 
Reglement en de juridische verbintenis in 
de zin van dat reglement. De Commissie 
betaalt de eventueel verschuldigde 
aanvullende bedragen binnen 60 dagen na 
de vaststelling van die handeling.

7. De Commissie stelt door middel 
van een gedelegeerde handeling de 
aanvullende bedragen vast die uit hoofde 
van lid 6, tweede zin, van dit artikel zijn 
verschuldigd. Die uitvoeringshandeling 
vormt een financieringsbesluit in de zin 
van artikel 110, lid 1, van het Financieel 
Reglement en de juridische verbintenis in 
de zin van dat reglement. De Commissie 
betaalt de eventueel verschuldigde 
aanvullende bedragen binnen 60 dagen na 
de vaststelling van die handeling.

Or. en

Amendement 314
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Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Voorafgaand aan de vaststelling 
van de in de leden 2 en 7 bedoelde 
uitvoeringshandelingen stelt de 
Commissie de lidstaat in kennis van haar 
beoordeling en verzoekt zij de lidstaat zijn 
opmerkingen binnen twee maanden in te 
dienen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 11 is niet langer nodig, aangezien alle middelen uit de reserve worden uitbetaald in 
drie gelijke, jaarlijkse tranches, maar kan ook zeer beknopt en concreet worden geformuleerd 
om die wijzigingen weer te geven.

Amendement 315
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Voorafgaand aan de vaststelling 
van de in de leden 2 en 7 bedoelde 
uitvoeringshandelingen stelt de 
Commissie de lidstaat in kennis van haar 
beoordeling en verzoekt zij de lidstaat zijn 
opmerkingen binnen twee maanden in te 
dienen.

8. Voorafgaand aan de vaststelling 
van de in de leden 2 en 7 bedoelde 
gedelegeerde handelingen stelt de 
Commissie de lidstaat in kennis van haar 
beoordeling en verzoekt zij de lidstaat zijn 
opmerkingen binnen twee maanden in te 
dienen.

Or. en

Amendement 316
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
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Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bedragen die de lidstaten in de aanvraag 
van een financiële bijdrage bij de 
Commissie declareren, luiden in euro’s. De 
lidstaten die niet de euro als munteenheid 
hebben, rekenen de bedragen in de 
aanvraag van een financiële bijdrage om in 
euro’s tegen de maandelijkse 
boekhoudkundige wisselkoers van de 
Commissie in de maand voorafgaand aan 
de indiening van de aanvraag.

De bedragen die de lidstaten in de aanvraag 
van een financiële bijdrage bij de 
Commissie declareren, luiden in euro’s. De 
lidstaten die niet de euro als munteenheid 
hebben, rekenen de bedragen in de 
aanvraag van een financiële bijdrage om in 
euro’s tegen de maandelijkse 
boekhoudkundige wisselkoersen van de 
Commissie in de maand waarin de 
uitgaven zijn geregistreerd in de 
boekhoudsystemen van de lidstaat.

Or. en

Amendement 317
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen, wanneer zij 
taken met betrekking tot de uitvoering van 
de reserve uitoefenen, alle nodige 
maatregelen, met inbegrip van wetgevende, 
regelgevende, en administratieve 
maatregelen, ter bescherming van de 
financiële belangen van de Unie, met name 
door:

1. De lidstaten en regio’s nemen, 
wanneer zij taken met betrekking tot de 
uitvoering van de reserve uitoefenen, alle 
nodige maatregelen, met inbegrip van 
wetgevende, regelgevende, en 
administratieve maatregelen, ter 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, met name door:

Or. en

Amendement 318
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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) op het passende bestuursniveau 
een of meer organen aan te wijzen dat of 
die verantwoordelijk is of 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;

Or. en

Amendement 319
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

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) op het passende bestuursniveau 
een of meer organen aan te wijzen dat of 
die verantwoordelijk is of 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;

Or. en

Amendement 320
Martina Michels

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 

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

Or. en

Amendement 321
Ondřej Knotek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) onregelmatigheden en fraude te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren 
en belangenconflicten te vermijden, onder 
meer door gebruik te maken van één 
enkel datamininginstrument dat door de 
Commissie ter beschikking wordt gesteld;

f) onregelmatigheden en fraude te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren 
en belangenconflicten te vermijden;

Or. en

Amendement 322
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, ook 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.

Or. en

Amendement 323
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
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Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

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 of de organen die 
verantwoordelijk is of zijn voor het beheer 
van de financiële bijdrage uit de reserve:

Or. en

Amendement 324
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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. De organen die verantwoordelijk 
zijn voor het beheer van de financiële 
bijdrage uit de reserve:

Or. en

Amendement 325
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Europese Commissie dient 
uiterlijk in juni 2023 een gedetailleerd 
verslag over het uitvoeringsproces van 
deze verordening in bij het Europees 
Parlement en de Raad. Op basis van dat 
verslag kunnen het Europees Parlement 
en de Raad vragen om dit 
uitvoeringsproces van de reserve te 
verfijnen.
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Or. en

Amendement 326
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques

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.

Teneinde de negatieve gevolgen voor 
bedrijven en economische sectoren te 
verzachten en administratieve knelpunten 
te voorkomen, versterken de lidstaten hun 
informatiecampagnes om meer 
bekendheid te geven aan de nieuwe regels 
die na de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie gelden.

Or. en

Amendement 327
Mathilde Androuët, Francesca Donato, André Rougé

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 het gebruik 
van de reserve door middel van 
voorlichtings- en communicatieacties.

Or. fr
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Amendement 328
François Alfonsi

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 en regio’s 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.

Or. en

Amendement 329
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 artikel 128 van het 
Financieel Reglement.

1. Uiterlijk op 30 juni 2027 wordt er 
een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd 
om de doeltreffendheid, efficiëntie, 
relevantie, samenhang en EU-meerwaarde 
van de reserve te onderzoeken. De 
Commissie verstrekt alle relevante 
informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel 128 van het 
Financieel Reglement.

Or. en

Amendement 330
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Voorstel voor een verordening
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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 artikel 128 van het 
Financieel Reglement.

1. Uiterlijk op 30 juni 2028 verricht 
de Commissie een evaluatie om de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde van de 
reserve te onderzoeken. De Commissie 
maakt gebruik van alle relevante 
informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel 128 van het 
Financieel Reglement.

Or. en

Amendement 331
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 
artikel 128 van het Financieel Reglement.

1. Uiterlijk op 30 juni 2024 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 
artikel 128 van het Financieel Reglement.

Or. en

Motivering

Afhankelijk van het definitieve besluit over de subsidiabiliteitsperiode.

Amendement 332
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2
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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. Uiterlijk op 30 juni 2028 wordt bij 
het Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Comité van de Regio’s een 
verslag over de onafhankelijke evaluatie 
van de uitvoering van de reserve 
ingediend.

Or. en

Amendement 333
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

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, 
de Raad en het Europees Comité van de 
Regio’s een verslag in over de uitvoering 
van de reserve.

Or. en

Amendement 334
Martina Michels

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 2027 bij het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Comité van de 
Regio’s en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een verslag in over de 
uitvoering van de reserve.

Or. en
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Amendement 335
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 2025 bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in over de uitvoering 
van de reserve.

Or. en

Motivering

Afhankelijk van het definitieve besluit over de subsidiabiliteitsperiode.

Amendement 336
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie evalueert uiterlijk 
30 september 2023 of het zinvol is om de 
niet-gebruikte middelen van het huidige 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij 2014-2020 op te nemen in de 
reserve volgens de regel n+3.

Or. es

Amendement 337
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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 
(EEZ) van het Verenigd Koninkrijk 
behoren, en een factor die gekoppeld is 
aan de handel met het Verenigd 
Koninkrijk.

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 
het verlies van vangstmogelijkheden als 
gevolg van de Overeenkomst en een factor 
die gekoppeld is aan de handel met het 
Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van de 
overzeese gebieden die bijzondere 
betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk 
onderhouden.

Or. es

Amendement 338
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
(EEZ) van het Verenigd Koninkrijk 
behoren, en een factor die gekoppeld is aan 
de handel met het Verenigd Koninkrijk.

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 
(EEZ) van het Verenigd Koninkrijk 
behoren alsook de naar buiten de EEZ 
van het Verenigd Koninkrijk verplaatste 
concessies, en een factor die gekoppeld is 
aan de handel met het Verenigd 
Koninkrijk.

Or. en

Amendement 339
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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 
(EEZ) van het Verenigd Koninkrijk 
behoren, en een factor die gekoppeld is aan 
de handel met het Verenigd Koninkrijk.

1. Het aandeel van elk van de andere 
lidstaten 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 (EEZ) van 
het Verenigd Koninkrijk behoren, en een 
factor die gekoppeld is aan de handel met 
het Verenigd Koninkrijk.

Or. en

Amendement 340
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
(EEZ) van het Verenigd Koninkrijk 
behoren, en een factor die gekoppeld is aan 
de handel met het Verenigd Koninkrijk.

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 
(EEZ) van het Verenigd Koninkrijk 
behoren, en een factor die gekoppeld is aan 
de handel met het Verenigd Koninkrijk in 
de interne markt.

Or. en

Amendement 341
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De factor die gekoppeld is aan de in 
de EEZ van het Verenigd Koninkrijk 
gevangen vis wordt gebruikt om 

2. De factor die gekoppeld is aan de in 
de EEZ van het Verenigd Koninkrijk 
gevangen vis wordt gebruikt om 
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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.

300 miljoen EUR toe te wijzen. De factor 
die gekoppeld is aan de handel, met een 
bijzondere focus op de 
agrovoedingssector, wordt gebruikt om 
4 400 miljoen EUR toe te wijzen. De 
factor die gekoppeld is aan de demografie 
wordt gebruikt om 300 miljoen EUR toe te 
wijzen. Alle bedragen zijn uitgedrukt in 
prijzen van 2018.

Or. en

Motivering

Bij het beoordelen van de gevolgen van de brexit moet rekening worden gehouden met de 
demografische dimensie. De verandering vloeit voort uit een verlaging van de toewijzing voor 
visserij, de invoering van een toewijzing voor de demografische factor en de toewijzing in één 
keer.

Amendement 342
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 het 
verlies van vangstmogelijkheden als 
gevolg van de Overeenkomst wordt 
gebruikt om 1 000 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.

Or. es

Amendement 343
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 het verlies van 
vangstmogelijkheden als gevolg van de 
Overeenkomst, zowel in de EEZ van het 
Verenigd Koninkrijk als in de wateren van 
derde landen, zoals Noorwegen;

Or. es

Amendement 344
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, en 
aandeel in de totale waarde van de 
concessies van vangstmogelijkheden 
buiten de EEZ van het Verenigd 
Koninkrijk aan andere lidstaten;

Or. en

Motivering

Bij de toewijzing van middelen in de visserijsector is geen rekening gehouden met de waarde 
van de verplaatsingen van vangstmogelijkheden naar buiten de wateren van het VK, ook al 
maken die deel uit van bijlage I bij het hoofdstuk inzake visserij van de brexitovereenkomst. 
Wij zijn van mening dat de criteria voor de verdeling van de reserve moeten zijn gebaseerd op 
de waarde van de concessies van vangstmogelijkheden zowel binnen als buiten de wateren 
van het VK.

Amendement 345
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Schrappen

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 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 %.

Or. en

Amendement 346
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Schrappen

i) voor elke lidstaat wordt de waarde van 
de in de EEZ van het Verenigd Koninkrijk 
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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 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 %.

Or. en

Amendement 347
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 aangepast om 
ervoor te zorgen dat de som van de 
aandelen van alle lidstaten gelijk is aan 
100 %.

Or. es

Amendement 348
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) voor elke lidstaat wordt de waarde Schrappen
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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);

Or. es

Amendement 349
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 in de betrokken maritieme 
NUTS 2-regio’s in de Oostzee, de 
Noordzee, het Kanaal en de Atlantische 
oceaanbekkens gevangen vis uitgedrukt 
als een index van het EU-gemiddelde 
(afhankelijkheidsindex);

Or. en

Amendement 350
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. es

Amendement 351
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 %.

Schrappen

Or. es

Amendement 352
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, met inbegrip van de 
overzeese gebieden die bijzondere 
betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk 
onderhouden (de handel is de som van de 
invoer en de uitvoer van goederen en 
diensten, met inbegrip van toerisme);

Or. es

Amendement 353
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, waarbij financiële diensten 
worden uitgesloten);

Or. en

Amendement 354
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, waarbij financiële diensten 
worden uitgesloten);

Or. en

Amendement 355
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, waarbij financiële diensten 
worden uitgesloten);
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Or. en

Amendement 356
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 de totale handelsstromen van de 
lidstaat met de hele EU-28 en vervolgens 
uitgedrukt als een index van het EU-
gemiddelde (afhankelijkheidsindex);

Or. en

Amendement 357
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 de totale handelsstromen van de 
lidstaat met de hele EU-28 en vervolgens 
uitgedrukt als een index van het EU-
gemiddelde (afhankelijkheidsindex);

Or. en



AM\1228208NL.docx 161/174 PE691.144v01-00

NL

Amendement 358
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 de handelsstroom van de EU-28 in 
2019 en vervolgens uitgedrukt als een 
index van het EU-gemiddelde 
(afhankelijkheidsindex);

Or. en

Amendement 359
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 de totale handelsstromen van de 
lidstaat en vervolgens uitgedrukt als een 
index van het EU-gemiddelde 
(afhankelijkheidsindex);

Or. en

Amendement 360
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter e



PE691.144v01-00 162/174 AM\1228208NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, uitgedrukt als 
een percentage van het gemiddelde bni per 
inwoner van de EU (gemiddelde uitgedrukt 
als 100 %);

Or. en

Motivering

Gezien de rechtsgrondslag voor de verordening (artikel 175 VWEU), lijkt het erop dat er ook 
rekening moet worden gehouden met divergentie tussen de lidstaten, met passende gevolgen 
voor de toewijzing. Het instrument mag niet in strijd zijn met de rechtsgrondslag ervan en tot 
economische divergentie leiden.

Amendement 361
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 
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;

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 de totale som van de 
aandelen kan hebben en dat geen enkele 
lidstaat een aandeel van minder dan 
0,35 % van de totale som van de 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;

Or. sl
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Amendement 362
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 
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;

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 totale bedrag van de 
reserve voor aanpassing aan de brexit 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;

Or. en

Amendement 363
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 
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;

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 totale bedrag van de 
reserve voor aanpassing aan de brexit 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;

Or. en
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Amendement 364
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 130 EUR/inwoner, wordt de 
toewijzing aan die lidstaat beperkt tot het 
niveau dat overeenstemt met een 
steunintensiteit van 130 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).

Or. en

Amendement 365
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) om voor een minimumniveau van 
toegang tot de middelen van de reserve te 
zorgen, kan geen enkele lidstaat minder 
dan 5 miljoen EUR in prijzen van 2018 
ontvangen. De middelen die nodig zijn om 
dit minimumniveau te waarborgen, 
worden in mindering gebracht op de 
bedragen van de andere lidstaten, naar 
rato van hun aandelen die niet worden 
beperkt door deze minimumdrempel.

Or. en
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Amendement 366
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) om voor een minimumniveau van 
toegang tot de middelen van de reserve te 
zorgen, kan geen enkele lidstaat minder 
dan 5 miljoen EUR in prijzen van 2018 
ontvangen. De middelen die nodig zijn om 
dit minimumniveau te waarborgen, 
worden in mindering gebracht op de 
bedragen van de andere lidstaten, naar 
rato van hun aandelen die niet worden 
beperkt door deze minimumdrempel.

Or. en

Amendement 367
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De factor die gekoppeld is aan de 
demografie wordt verkregen door de 
volgende stappen te volgen:
a) aandeel van de terugkeermigratie van 
elke lidstaat, gemeten als het verschil 
tussen het aantal in het Verenigd 
Koninkrijk wonende EU-burgers volgens 
de meest recente beschikbare statistieken 
en dat aantal in de referentieperiode.

Or. en

Motivering

Ons voorstel voor het invoegen van de demografische dimensie. Ook sporen we de Commissie 
aan om de datum voor de “meest recente beschikbare statistieken” vast te stellen en gegevens 
voor de lidstaten te verstrekken.
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Amendement 368
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 het 
verlies van vangstmogelijkheden als 
gevolg van de Overeenkomst, zowel in de 
EEZ van het Verenigd Koninkrijk als in de 
wateren van derde landen, zoals 
Noorwegen, als referentieperiode 2015-
2018;

Or. es

Amendement 369
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Amendement 370
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) geldt voor de waarde van de in de 
EEZ van het Verenigd Koninkrijk 

b) geldt voor de waarde van de in de 
EEZ van het Verenigd Koninkrijk 



AM\1228208NL.docx 167/174 PE691.144v01-00

NL

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

gevangen vis als aandeel van de totale 
waarde van de in de betrokken maritieme 
NUTS 2-regio’s in de Oostzee, de 
Noordzee, het Kanaal en de Atlantische 
oceaanbekkens gevangen vis als 
referentieperiode 2015-2018;

Or. en

Amendement 371
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 372
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 5 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) geldt voor de demografische 
dimensie als referentieperiode 2015.

Or. en

Amendement 373
François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan Ierland wordt 25 % van de reserve 
toegewezen.

Or. en

Amendement 374
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toewijzingsmethode voor het aanvullende 
bedrag van de reserve voor aanpassing 
aan de brexit
Het aanvullende bedrag van de reserve 
voor aanpassing aan de brexit wordt aan 
de hand van de volgende methode over de 
lidstaten verdeeld:
1. Het aandeel van elke lidstaat van het 
aanvullende bedrag van de reserve voor 
aanpassing aan de brexit wordt bepaald 
aan de hand van een factor die 
gerelateerd is aan handel met de VK in de 
interne markt, teneinde voor een billijke 
verdeling van de financiële steun over de 
Unie te zorgen om rekening te houden 
met het verlies aan handelsmogelijkheden 
als gevolg van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie.
2. De factor 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, waarbij financiële 
diensten worden uitgesloten);
b) om het relatieve belang van deze 
handelsstromen voor elke lidstaat te 
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beoordelen, wordt de som van de 
handelsstromen met het Verenigd 
Koninkrijk uitgedrukt als een percentage 
van de totale handelsstromen van de 
lidstaat 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 %, 
waarbij wordt gewaarborgd dat geen 
enkele lidstaat een aandeel van meer dan 
25 % van het totale bedrag van de reserve 
voor aanpassing aan de brexit 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 EUR), 
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;
h) indien de onder g) bedoelde berekening 
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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).
3. Voor de berekening van de verdeling 
van het aanvullende bedrag van de 
reserve voor aanpassing aan de brexit:
a) geldt voor de handel als 
referentieperiode 2017-2019;
b) geldt voor het bni als referentieperiode 
2017-2019;
c) geldt voor het bni/inwoner (in 
koopkrachtpariteit) als referentieperiode 
2016-2018;
d) geldt voor de totale bevolking van de 
lidstaten als referentieperiode 2017-2019.

Or. en

Amendement 375
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toewijzingsmethode voor het aanvullende 
bedrag van de reserve voor aanpassing 
aan de brexit
Het aanvullende bedrag van de reserve 
voor aanpassing aan de brexit wordt aan 
de hand van de volgende methode over de 
lidstaten verdeeld:
1. Het aandeel van elke lidstaat van het 
aanvullende bedrag van de reserve voor 
aanpassing aan de brexit wordt bepaald 
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aan de hand van een factor die 
gerelateerd is aan handel met de VK in de 
interne markt, teneinde voor een billijke 
verdeling van de financiële steun over de 
Unie te zorgen om rekening te houden 
met het verlies aan handelsmogelijkheden 
als gevolg van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie.
2. De factor 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, 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 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 %, 
waarbij wordt gewaarborgd dat geen 
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enkele lidstaat een aandeel van meer dan 
25 % van het totale bedrag van de reserve 
voor aanpassing aan de brexit 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 EUR), 
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;
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).
3. Voor de berekening van de verdeling 
van het aanvullende bedrag van de 
reserve voor aanpassing aan de brexit:
a) geldt voor de handel als 
referentieperiode 2017-2019;
b) geldt voor het bni als referentieperiode 
2017-2019;
c) geldt voor het bni/inwoner (in 
koopkrachtpariteit) als referentieperiode 
2016-2018;
d) geldt voor de totale bevolking van de 
lidstaten als referentieperiode 2017-2019.

Or. en
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Amendement 376
Martina Michels

Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis
Model voor geografische en sectorale 
uitsplitsing 
1. Identificatie van de zwaarst getroffen 
economische sectoren en groepen 
werknemers
2. Identificatie van de zwaarst getroffen 
NUTS 2- en NUTS 3-regio’s
Voor elke regio: NUTS 2/3-classificatie:
– Naam van de regio
– Aantal inwoners van de regio (datum)
– Bbp van de regio 
3. Beschrijving van de toegepaste 
partnerschapsaanpak 
4. Ontwikkeling van strategieën:
(gelieve de ontwikkelde 
strategiedocumenten te vermelden)
– Algemene strategie:
– Regionale strategieën:
– Sectorale strategieën:
5. Beschrijving van de monitoring- en 
evaluatie-instrumenten 
6. Uitsplitsing van de uitgaven:
– Uitbetaald bedrag 
– Visserijsector 
– Andere sectoren 
7. Geografische uitsplitsing van de 
uitgaven:
i) Zwaarst getroffen NUTS 2- of NUTS 3-
regio’s: 
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NUTS 2- of NUTS 3-
classificatie Bedrag EUR/inwoner 
ii) Bedrag zonder geografische 
concentratie: 
8. Bijdrage aan de klimaatdoelstellingen 
(percentage van de uitgaven)
9. Bijdrage aan de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten 
10. Bijdrage aan de VN-doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling 

Or. en


