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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

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

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

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

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit
(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2020) 854),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 322 en artikel 175, lid 3, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C9-0433/2020),

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

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

– gezien het advies van de Rekenkamer van…3,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien de conclusies van de Europese Raad, waarover tijdens zijn buitengewone 
bijeenkomst van 17-21 juli 2020 overeenstemming is bereikt, betreffende de oprichting 
van een nieuwe speciale reserve voor aanpassing aan de brexit,

– gezien het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, 
(EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, 
(EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU 
en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012,

– gezien de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie visserij, 

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2021),

1 Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
2 Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
3 Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
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 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. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Na afloop van de overgangsperiode 
zullen er belemmeringen voor de handel en 
voor grensoverschrijdende uitwisselingen 
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 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De Unie verbindt zich ertoe de 
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 die in 
deze uitzonderlijke omstandigheden het 
zwaarst getroffen zijn, ook in hun regio’s.

Or. en

Amendement 4

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

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

(4) Er moet een reserve voor 
aanpassing aan de brexit worden opgericht 
om steun te verlenen om de negatieve 
gevolgen in lidstaten, regio’s en sectoren, 
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 
uitgaven dekken die de lidstaten doen voor 
maatregelen die specifiek zijn genomen om 
die gevolgen te verzachten.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Om bij te dragen tot economische, 
sociale en territoriale samenhang is het 
passend dat de lidstaten zich bij het 
opzetten van steunmaatregelen met name 
richten op en financiële middelen uit de 
reserve toewijzen aan de regio’s, gebieden 
en lokale gemeenschappen, met inbegrip 
van die welke afhankelijk zijn van 
visserijactiviteiten, die het zwaarst door de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
worden getroffen. Om de negatieve 
gevolgen van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk te bestrijden, moeten 
de lidstaten een aanzienlijk deel van de 
bijdrage uit de reserve aanwenden voor 
maatregelen om bedrijven, met name 
kmo’s – omdat zij doorgaans niet de 
administratieve, juridische en financiële 
capaciteit hebben om noodplannen op te 
stellen en uit te voeren – en economische 
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sectoren te ondersteunen die nadeel 
ondervinden van de terugtrekking, met 
inbegrip van de visserijsector. Daarom is 
het passend een niet-uitputtende lijst op te 
stellen van het soort maatregelen dat met 
de meeste waarschijnlijkheid deze 
doelstellingen zal verwezenlijken.

Or. en

Amendement 6

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, in 
voorkomend geval, met de maatregelen 
van de lidstaten om de verwachte 
verstorende effecten van de terugtrekking 
vóór het verstrijken van de 
overgangsperiode te verzachten, 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 7

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 

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

invordering met betrekking tot de reserve. 
Met inachtneming van het beginsel dat de 
begroting van de Unie jaarlijks wordt 
vastgesteld, moet deze verordening – 
gezien de uitzonderlijke en specifieke aard 
van de reserve – voorzien in 
mogelijkheden om meer ongebruikte 
middelen over te dragen dan de bedragen 
die in het Financieel Reglement zijn 
vastgesteld, zodat de capaciteit van de 
reserve om de negatieve gevolgen van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie voor de lidstaten en hun 
economieën aan te pakken, wordt 
gemaximaliseerd.

Or. en

Amendement 8

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 relevante organen op 
het juiste territoriale niveau aanwijzen, 
overeenkomstig hun institutionele, 
wettelijke en financiële kader.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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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 
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.

(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 
artikel 63, leden 5, 6 en 7, van het 
Financieel Reglement voorgeschreven 
documenten over te leggen, onevenredig 
zijn. Aangezien tegelijkertijd de risico’s 
voor de begroting van de Unie worden 
beperkt door de eis dat de lidstaten 
gebruikmaken van het solide beheers- en 
controlesysteem dat reeds is opgezet in de 
lidstaten, is het gerechtvaardigd af te 
wijken van de verplichting om de vereiste 
documenten in februari of maart van elk 
jaar in te dienen. Om de Commissie in staat 
te stellen te controleren of de financiële 
bijdrage uit de reserve correct wordt 
gebruikt, moet van de lidstaten ook worden 
verlangd dat zij in het kader van de 
aanvraag uitvoeringsverslagen indienen 
met meer details over de gefinancierde 
acties, de elementen in verband met de 
rekeningen, een samenvatting van de 
definitieve auditverslagen en de verrichte 
controles, een beheersverklaring en een 
advies van een onafhankelijk auditorgaan, 
opgesteld overeenkomstig internationaal 
aanvaarde auditnormen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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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. en

Amendement 11

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Gezien de ongekende en 
uitzonderlijke aard van het instrument en 
de doelstelling ervan, moet de Commissie 
de lidstaten bijstaan bij hun voorbereiding 
van de te ondersteunen maatregelen, 
onder meer omtrent de manier waarop het 
rechtstreekse verband van de uitgave met 
de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie wordt beoordeeld.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Teneinde doeltreffende 
controles en audits te waarborgen die 
bedoeld zijn om dubbele financiering te 
voorkomen, en fraude, corruptie en 
belangenconflicten in verband met de uit 
de reserve ondersteunde maatregelen te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren, 
is het van essentieel belang dat de 
lidstaten in een gestandaardiseerd 
elektronisch en interoperabel formaat 
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gegevens verzamelen en registreren over 
de ontvangers van een financiële bijdrage 
uit de reserve en hun uiteindelijk 
begunstigden en dat zij gebruikmaken van 
één enkel datamininginstrument dat door 
de Commissie ter beschikking moet 
worden gesteld.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 16

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

Or. en

Amendement 17

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 2022;

Or. en

Amendement 18

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 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
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten waarvan het aandeel in de 
voorfinanciering van de reserve uit 
hoofde van bijlage I wordt bepaald op 
grond van de vis die wordt gevangen in de 
wateren die tot de exclusieve economische 
zone (EEZ) van het Verenigd Koninkrijk 
behoren, wijzen ten minste het aandeel 
van hun totale bedrag aan 
voorfinanciering dat gekoppeld is aan 
gevangen vis toe aan maatregelen ter 
ondersteuning van bedrijven en lokale 
gemeenschappen die afhankelijk zijn van 
visserijactiviteiten.

Or. en

Amendement 20

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 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. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a
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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, en lokale gemeenschappen 
die nadeel ondervinden van de 
terugtrekking te ondersteunen;

Or. en

Amendement 22

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;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 23

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 die 
afhankelijk zijn van visserijactiviteiten;

Or. en

Amendement 24

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 
baanbescherming en werkgelegenheid, 
met name door middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing en opleiding in de zwaar 
getroffen sectoren, en de re-integratie van 
burgers van de EU die het Verenigd 
Koninkrijk ten gevolge van de 
terugtrekking hebben verlaten;

Or. en

Amendement 25

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

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, met inbegrip van 
bijkomend personeel en bijkomende 
infrastructuur, te waarborgen;

Or. en

Amendement 26

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 
de bijbehorende kosten daadwerkelijk 
tijdens de referentieperiode werden 
gemaakt, inclusief op het niveau van de 
ontvangers, en tot 30 juni 2023 werden 
betaald voor maatregelen die in de 
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betrokken lidstaat of ten behoeve van de 
betrokken lidstaat worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig hun institutionele 
en juridische kader, en rekening houdend 
met de specifieke kenmerken van de 
reserve, organiseren de lidstaten een 
dialoog op verschillende niveaus, waarbij 
ten minste de lokale en regionale 
autoriteiten van de regio’s en gebieden die 
het zwaarst getroffen zijn, de sociale 
partners en het maatschappelijk 
middenveld betrokken zijn, en die bedoeld 
is om onderling overeengekomen 
maatregelen vast te stellen die door de 
reserve zullen worden ondersteund, 
evenals een monitoringmechanisme.
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Or. en

Amendement 29

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 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 tijdens de referentieperiode 
daadwerkelijk door de lidstaten bij de 
uitvoering van de maatregelen zijn 
gemaakt, inclusief op het niveau van de 
ontvangers en die tot 30 juni 2023 werden 
betaald.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie keert de 
voorfinanciering binnen 60 dagen na de 
datum van vaststelling van de in lid 2 
bedoelde uitvoeringshandeling uit. De 
voorfinanciering wordt vereffend 
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 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
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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 uitgaven die de lidstaten 
hebben gedaan en betaald, met inbegrip 
van de territoriale verdeling van de 
uitgaven op NUTS-niveau 2, 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 32

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

Or. en

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) op verzoek van de Commissie, 
overlegging van bewijzen van de negatieve 
gevolgen van de terugtrekking voor de 
bedrijven en economische sectoren die 
steun uit de reserve hebben ontvangen, 
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met inachtneming van de verplaatsing van 
economische activiteitensectoren van het 
Verenigd Koninkrijk naar de Unie;

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 het in 
artikel 10 bedoelde uitvoeringsverslag en 
vergewist zich ervan dat de aanvraag en 
het uitvoeringsverslag volledig, 
nauwkeurig en juist zijn. 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 35

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”);

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

Or. en
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Amendement 36

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

Or. en

Amendement 37

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, titel IV, 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.

Or. en
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Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een orgaan of, wanneer dat volgens 
het grondwettelijke kader van de lidstaat 
vereist is, organen aan te wijzen dat/die 
verantwoordelijk is/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 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2
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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), maken de lidstaten 
gebruik van reeds bestaande organen, met 
inbegrip van organen op regionaal en 
lokaal niveau, en van beheers- en 
controlesystemen voor de uitvoering van 
de financiering van het cohesiebeleid of het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 41

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/zijn voor het beheer 
van de financiële bijdrage uit de reserve:

Or. en

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de populatie uit minder dan 
300 steekproefeenheden bestaat, kan het 
onafhankelijke auditorgaan op basis van 
zijn professionele oordeel een niet-
statistische steekproefmethode toepassen. 
In dergelijke gevallen moet de steekproef 
omvangrijk genoeg zijn om het 
onafhankelijke auditorgaan in staat te 
stellen een geldig auditadvies uit te 
brengen. De niet-statistische 
steekproefmethode bestrijkt minimaal 

Indien de populatie uit minder dan 
300 steekproefeenheden bestaat, kan het 
onafhankelijke auditorgaan op basis van 
zijn professionele oordeel een niet-
statistische steekproefmethode toepassen. 
In dergelijke gevallen moet de steekproef 
omvangrijk genoeg zijn om het 
onafhankelijke auditorgaan in staat te 
stellen een geldig auditadvies uit te 
brengen. De niet-statistische 
steekproefmethode bestrijkt minimaal 
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10 % van de steekproefeenheden in de 
populatie van het boekjaar, op aselecte 
wijze gekozen.

10 % van de steekproefeenheden in de 
populatie van de referentieperiode, op 
aselecte wijze gekozen.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 45

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 Comité van de Regio’s en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
een verslag in over de onafhankelijk 
geëvalueerde uitvoering van de reserve.

Or. en

Amendement 46

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 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. en
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel 1 – rij 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
7 bis. Orgaan of organen 

waaraan taken en 
financiële middelen uit de 
reserve werden 
gedelegeerd, in 
voorkomend geval

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel 1 – kolom 2 – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Beschrijving van de getroffen gebieden en 
sectoren en de genomen 
responsmaatregelen

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel 1 – rij 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
8 bis. Beschrijving van de 

dialoog op verschillende 
niveaus en van het 
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monitoringmechanisme

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel 1 – kolom 2 – rij 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Totale overheidsuitgaven die vóór 
inhoudingen zijn gedaan en betaald

Totale uitgaven die vóór inhoudingen zijn 
gedaan en betaald

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel 1 – rij 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
14 bis. Territoriale verdeling van 

de uitgaven op NUTS-
niveau 2

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel 1 – kolom 2 – rij 15.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Maatregelen om bedrijven, met name 
kmo’s, en lokale gemeenschappen die 
nadeel ondervinden van de terugtrekking te 
ondersteunen
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Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel 1 – kolom 2 – rij 15.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen ter ondersteuning van de 
zwaarst getroffen economische sectoren

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel 1 – kolom 2 – rij 15.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel 1 – kolom 2 – rij 15.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Maatregelen ter ondersteuning van 
baanbescherming en werkgelegenheid, 
met name door middel van 
arbeidstijdverkortingsregelingen, 
omscholing en opleiding in de zwaar 
getroffen sectoren, en de re-integratie van 
burgers van de EU die het Verenigd 
Koninkrijk ten gevolge van de 
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terugtrekking hebben verlaten

Or. en

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de ingevoerde controlesystemen de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen waarborgen.

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – punt 1.3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In voorkomend geval, de organen 
waaraan taken en financiële middelen uit 
de reserve werden gedelegeerd (naam, 
adres en contactpunt in het orgaan):

Or. en
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TOELICHTING

1. Inleiding en context van het voorstel

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (“Verenigd Koninkrijk” of 
“VK”) heeft de Unie verlaten op 1 februari 2020, toen het terugtrekkingsakkoord in werking 
trad, waarin bepalingen waren opgenomen in verband met een overgangsperiode die op 
31 december 2020 afliep.

Op 24 december 2020 hebben de EU en het VK een nieuwe handels- en 
samenwerkingsovereenkomst gesloten om de negatieve gevolgen van de terugtrekking van 
het VK te beperken en een samenwerkingskader vast te stellen dat moest dienen als grondslag 
voor een sterk en constructief toekomstig partnerschap, waarbij de sterkst verstorende 
onderdelen van een scenario “zonder akkoord” werden vermeden, en dat moest zorgen voor 
rechtszekerheid op middellange tot lange termijn.

Gezien het feit dat het VK sinds het einde van de overgangsperiode niet langer deelneemt aan 
het beleid van de Unie zijn echter reeds verstorende gevolgen voor de economische, sociale 
en handelsrelaties zichtbaar geworden. 

Hoewel de terugtrekking negatieve gevolgen heeft voor de gehele Unie, zullen bepaalde 
lidstaten, regio’s, sectoren en bedrijven, vooral die met een aanzienlijke blootstelling aan het 
VK, zwaarder worden getroffen en zullen zij naar verwachting aanzienlijke economische en 
financiële verliezen lijden.

De rapporteur herinnert aan de conclusies van de Europese Raad, waarover overeenstemming 
werd bereikt tijdens zijn buitengewone bijeenkomst van 17-21 juli 2020, toen reeds werd 
geanticipeerd op deze onvermijdelijke gevolgen en werd besloten om de reserve voor 
aanpassing aan de brexit (hierna “de reserve” genoemd) op te richten als 
solidariteitsinstrument waarmee financiële steun zou worden verleend aan de zwaarst 
getroffen lidstaten, regio’s en sectoren om de negatieve gevolgen van de terugtrekking van het 
VK uit de Unie het hoofd te bieden.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie dat het akkoord van de Raad 
volgt en wijst erop dat dit deel uitmaakt van de voorbereiding op het einde van de 
overgangsperiode, voortbouwt op en een aanvulling vormt op de werkzaamheden van de EU-
instellingen en lidstaten in het kader van de voorbereidingsmaatregelen die werden genomen 
uit hoofde van de respectieve beleidsmaatregelen van de Unie tijdens de onderhandelingen in 
het kader van artikel 50 VEU.

2. Keuze van het instrument

De rapporteur is verheugd dat het voorstel voor de reserve voortbouwt op de jarenlange 
ervaring met het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en het cohesiebeleid, maar wel is 
aangepast aan de volledig nieuwe omstandigheden en de doelstelling om de gevolgen van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie tegen te gaan.
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Voorts is hij verheugd dat de voorgestelde verordening zal worden aangenomen volgens de 
medebeslissingsprocedure en dat de reserve onder gedeeld beheer zal worden uitgevoerd. 

Hij is het er met de Commissie over eens dat in verband met de reserve rekening moet worden 
gehouden met de ongekende situatie voor de lidstaten, het uitzonderlijke karakter hiervan en 
het feit dat de lidstaten snel en flexibel moeten reageren op de nieuwe uitdagingen voor hun 
economieën. 

3. Middelen uit de reserve

De rapporteur neemt kennis van de maximale middelen voor de uitvoering van de reserve ten 
bedrage van 5 370 994 000 EUR in lopende prijzen, te financieren als een speciaal instrument 
dat buiten de in het meerjarig financieel kader vastgestelde maxima van de EU-begroting valt. 

Hij wijst op het feit dat de totale economische en financiële verliezen in verband met de 
terugtrekking van het VK uit de Unie voor bepaalde lidstaten, regio’s en zowel 
overheidsbedrijven en -sectoren als bedrijven uit de privésector aanzienlijk zullen zijn, maar 
nog niet kunnen worden gekwantificeerd. De indruk mag niet worden gewekt dat het 
totaalbedrag dat uit de reserve beschikbaar is, zal volstaan om al die verliezen te dekken. 

4. Doelstellingen en subsidiabele categorieën maatregelen

Uit de reserve zullen financiële bijdragen worden verstrekt aan de lidstaten om de negatieve 
gevolgen tegen te gaan in lidstaten, regio’s en sectoren, met name die welke het zwaarst 
getroffen worden door de terugtrekking, met als doel de impact ervan op de economische, 
sociale en territoriale samenhang te verzachten. 

De rapporteur steunt weliswaar de niet-limitatieve en indicatieve lijst met subsidiabele 
categorieën maatregelen die door de Commissie worden voorgesteld om die doelstelling te 
verwezenlijken, maar is van mening dat een aanzienlijk deel van de bijdrage uit de reserve 
moet worden besteed aan maatregelen ter ondersteuning van bedrijven, met name kmo’s, 
zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe bedrijfsomgeving en zodat de 
werkgelegenheid wordt beschermd. 

Het risico bestaat dat de reserve wordt gebruikt ter ondersteuning van maatregelen die 
mogelijk niet bijdragen aan de beoogde doelstelling of die zelfs niet subsidiabel zijn. 
Daarnaast bestaat het risico dat de uitgaven van de lidstaten ten gevolge daarvan niet worden 
terugbetaald. Beide risico’s moeten worden beperkt. De rapporteur stelt derhalve voor dat de 
Commissie de lidstaten bijstand verleent bij hun voorbereiding van de te ondersteunen 
maatregelen. 

5. Oormerking voor de visserijsector

De rapporteur is niet alleen van mening dat het terugtrekkingsakkoord in een zeer laat stadium 
werd bereikt, maar ook dat de visserijsector ten gevolge van de overeengekomen beperking 
van visserijactiviteiten een van de sectoren zal zijn die wellicht zwaar zullen worden 
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getroffen. Hij stelt derhalve voor het aandeel van het totale voorfinancieringsbedrag dat 
gekoppeld is aan gevangen vis, per lidstaat, te oormerken voor maatregelen ter ondersteuning 
van bedrijven en lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van visserijactiviteiten. 

6. Subsidiabiliteitsperiode en subsidiabele uitgaven

Gezien de specifieke aard van de reserve gaat de rapporteur akkoord met een relatief korte 
uitvoeringsperiode zoals voorgesteld door de Commissie. De rapporteur is echter van mening 
dat in verband met de subsidiabiliteitsperiode beter rekening moet worden gehouden met de 
maatregelen die de lidstaten vóór de afloop van de overgangsperiode hebben genomen om de 
verwachte verstorende effecten van de terugtrekking tegen te gaan, en stelt voor de 
subsidiabiliteitsperiode voor de uitvoering van dergelijke maatregelen te laten lopen van 
1 januari 2019 tot 31 december 2022. De rapporteur licht voorts toe dat de bijdrage uit de 
reserve moet bestaan in de terugbetaling van subsidiabele kosten die tijdens de 
referentieperiode daadwerkelijk door de lidstaten bij de uitvoering van de maatregelen zijn 
gemaakt, inclusief op het niveau van de ontvangers, en die tot 30 juni 2023 werden betaald. 

7. Betrokkenheid van de lokale en regionale overheden, de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld

Bij het opzetten van steunmaatregelen moeten de lidstaten zich vooral richten op de regio’s, 
gebieden, lokale gemeenschappen en bedrijven die het zwaarst getroffen zijn door de 
terugtrekking, met inbegrip van die welke afhankelijk zijn van visserijactiviteiten. De 
rapporteur wenst dat de lidstaten een dialoog op verschillende niveaus organiseren, waarbij 
ten minste de lokale en regionale autoriteiten van de regio’s en gebieden die het zwaarst 
getroffen zijn, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld betrokken zijn, 
aangezien die betrokkenheid zal helpen om beter in te spelen op de behoeften en de reserve 
doeltreffender uit te voeren.

8. Voorfinanciering en aanvullend bedrag

De rapporteur is van mening dat de twee factoren, handel in goederen en diensten met het VK 
en vis gevangen in de exclusieve economische zone van het VK, die door de Commissie 
werden gekozen en toegepast in de berekeningsmethode van de voorfinanciering voor de 
lidstaten, de historisch sterke banden en nauwe economische relaties tussen de afzonderlijke 
lidstaten en het VK aantonen. Hij is zich bewust van het risico dat de gekozen 
toewijzingsmethode mogelijk geen volledige weergave is van de specifieke directe of 
indirecte blootstelling van de economie van elke lidstaat aan het VK, maar dat de methode 
wel voldoende de geest van solidariteit weergeeft die ten grondslag ligt aan de oprichting van 
de reserve, en eveneens moet worden bekeken in het kader van de onlangs afgeronde 
onderhandelingen over het meerjarig financieel kader en NextGenerationEU. 

De rapporteur steunt tevens het voorstel om de reserve te activeren in twee rondes, waarvan 
de eerste (4 244 832 000 EUR) in 2021 wordt betaald in de vorm van voorfinanciering en de 
tweede (1 126 162 000 EUR) in 2024 in de vorm van een uitbetaling van aanvullende 
bijdragen, op basis van reële uitgaven, na de indiening van een aanvraag en een 
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uitvoeringsverslag. Die aanpak moet de lidstaten in staat stellen snel te reageren op de 
uitzonderlijke situatie en de negatieve gevolgen van de terugtrekking van het VK 
doeltreffender het hoofd te bieden. 

9. Indiening van aanvragen van een financiële bijdrage uit de reserve

De lidstaten krijgen tot 30 september 2023 de tijd om een aanvraag van een financiële 
bijdrage uit de reserve in te dienen, met opgave van gegevens over de gedane uitgaven. De 
rapporteur is van mening dat de Commissie bijzondere aandacht moet besteden aan het 
uitvoeringsverslag dat bij de aanvraag zal worden gevoegd en waarin wordt beschreven welke 
maatregelen werden genomen en hoe die zijn uitgevoerd, samen met een beheersverklaring en 
een onafhankelijk auditverslag. Bij haar beoordeling van de subsidiabiliteit en gepastheid van 
de maatregelen die door elke lidstaat werden gekozen, dient de Commissie in elk geval het 
directe verband met de terugtrekking te verifiëren en rekening te houden met de verplaatsing 
van de activiteit van economische sectoren van het VK naar de Unie. 

10. Beheer en controle

Gezien het eenmalige karakter van de terugtrekking van het VK, is de rapporteur van mening 
dat het opzet van de reserve en de afwijkingen van het Financieel Reglement – een ongewoon 
hoge voorfinanciering, een tweede betaling, geen jaarlijkse vastleggingen, betalingen en 
jaarlijkse verslaglegging – passend zijn, maar hij stelt voor dat de lidstaten gebruikmaken van 
de reeds bestaande aangewezen organen en systemen voor de preventie van 
onregelmatigheden en fraude die zijn opgezet in het kader van de regels voor gedeeld beheer 
voor de fondsen voor het cohesiebeleid en het Solidariteitsfonds van de EU.

In het voorstel van de Commissie is sprake van een aangewezen orgaan dat verantwoordelijk 
is voor het beheer van de financiële bijdrage uit de reserve, een onafhankelijk auditorgaan en 
een orgaan waaraan de Commissie de voorfinanciering betaalt. De rapporteur wenst te 
verduidelijken dat de lidstaten aanvullende organen moeten aanwijzen, onder meer op 
regionaal en lokaal niveau, en dat zij taken en financiële middelen uit de reserve aan die 
organen moeten delegeren, overeenkomstig hun institutioneel, rechts- en financieel kader. 

11. Communicatie en zichtbaarheid

De rapporteur steunt de door de Commissie voorgestelde verplichting voor de lidstaten om de 
bewustwording met betrekking tot de bijdrage van de Unie uit de reserve te vergroten en 
mogelijke begunstigden, deelnemers en het grote publiek te informeren over het bestaan en 
het volume van de reserve en over de steun die uit de reserve wordt verstrekt, aangezien 
transparantie, communicatie en zichtbaarheid essentieel zijn om ervoor te zorgen dat het 
optreden van de Unie in de praktijk zichtbaar is. 

Daarnaast stelt hij voor dat meer bepaald de uiteindelijke ontvangers ervan op de hoogte 
moeten worden gebracht dat de bijdrage uit de reserve een initiatief van de Unie is. 

Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, neemt de rapporteur deze gelegenheid te baat 
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om de lidstaten eraan te herinneren dat niet alleen de EU verantwoordelijk is voor de 
communicatie van haar besluiten en activiteiten aan de EU-burgers, maar dat dit ook tot de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten behoort, zodat de burgers een beter inzicht krijgen in 
de impact van het EU-beleid op EU-, nationaal en lokaal niveau.


