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Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie ***I 

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 26 oktober 2011 op het 

voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 

de financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie 

(COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))1 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 

houdende het Financieel Reglement van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Europese Gemeenschappen is 

herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. In 

verband met nieuwe wijzigingen, 

waaronder aanpassingen aan het Verdrag 

van Lissabon, is het omwille van de 

duidelijkheid dienstig Verordening (EG, 

Euratom) nr. 1605/2002 te vervangen door 

deze verordening. 

(1) Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 van 25 juni 2002 van de 

Raad houdende het Financieel Reglement 

van toepassing op de algemene begroting 

van de Europese Gemeenschappen is 

herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. In 

verband met nieuwe wijzigingen, 

waaronder aanpassingen aan het Verdrag 

van Lissabon, is het omwille van de 

duidelijkheid dienstig Verordening (EG, 

Euratom) nr. 1605/2002 te vervangen door 

deze verordening, in overeenstemming met 

de in het kader van het Verdrag van 

Lissabon door het Europees Parlement en 

de Raad goedgekeurde gewone 

wetgevingsprocedure. 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 stelde de begrotingsbeginselen 

en de financiële voorschriften vast die in 

alle wetgevingshandelingen en door alle 

(2) Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 stelde de 

begrotingsbeginselen en de financiële 

voorschriften vast die van toepassing zijn 

                                                 
1  De zaak werd toen terugverwezen naar de bevoegde commissie uit hoofde van artikel 57, lid 2, 

tweede alinea van het Reglement (A7-0325/2011). 



instellingen in acht moeten worden 

genomen. De grondbeginselen, het concept 

en de structuur van die verordening en de 

basisregels van het begrotings- en 

financieel beheer moeten worden 

behouden. De uitzonderingen op de 

grondbeginselen moeten worden 

herbekeken en zoveel mogelijk worden 

vereenvoudigd, rekening houdende met 

hun relevantie, hun meerwaarde voor de 

jaarlijkse begroting van de Unie (hierna 

"de begroting" genoemd) en de lasten die 

zij voor de betrokkenen meebrengen. Het is 

nodig dat de kernelementen van de 

financiële hervorming – de omschrijving 

van de rol van de financiële actoren, de 

integratie van controles bij de operationele 

diensten, de intern controleurs, de 

activiteitsgestuurde begroting, de 

modernisering van de boekhoudbeginselen 

en –regels en de basisbeginselen voor 

subsidies – worden behouden en versterkt. 

voor de opstelling en uitvoering van de 

algemene begroting, een goed en efficiënt 

beheer alsook de controle en bescherming 

van de financiële belangen van de Unie 

garanderen en voor meer transparantie 

zorgen, en die in alle 

wetgevingshandelingen en door alle 

instellingen in acht moeten worden 

genomen. De grondbeginselen, het concept 

en de structuur van die verordening en de 

basisregels van het begrotings- en 

financieel beheer moeten worden 

behouden. De uitzonderingen op de 

grondbeginselen moeten worden 

herbekeken en zoveel mogelijk worden 

vereenvoudigd, rekening houdende met 

hun relevantie, hun meerwaarde voor de 

jaarlijkse begroting van de Unie (hierna 

"de begroting" genoemd) en de lasten die 

zij voor de betrokkenen meebrengen. Het is 

nodig dat de kernelementen van de 

financiële hervorming – de omschrijving 

van de rol van de financiële actoren, de 

integratie van controles bij de operationele 

diensten, de intern controleurs, de 

activiteitsgestuurde begroting, de 

modernisering van de boekhoudbeginselen 

en –regels en de basisbeginselen voor 

subsidies – worden behouden en versterkt. 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 4 bis. Wat de kaderprogramma's van de 

Unie voor onderzoek betreft, moet een 

verdere vereenvoudiging en harmonisatie 

van de regels en procedures worden 

doorgevoerd, zoals gevraagd in de 

resolutie van het Europees Parlement van 

11 november 2010 inzake het 

vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging 

van de kaderprogramma's voor 

onderzoek1 en in het eindverslag van de 

groep deskundigen inzake de tussentijdse 

evaluatie van het zevende 

kaderprogramma, dat op 12 november 



2010 is gepubliceerd op grond van artikel 

7, lid 2, van Besluit nr. 1982/2006/EG. 

 ___________ 

 1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0401. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 werd beperkt tot de grote 

beginselen en basisregels voor het gehele 

door de Verdragen bestreken 

begrotingsterrein, terwijl de 

uitvoeringsvoorschriften werden 

vastgesteld in Verordening (EG, Euratom) 

nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 

december 2002 tot vaststelling van 

uitvoeringsvoorschriften van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 

houdende het Financieel Reglement van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Europese Gemeenschappen, om een 

betere hiërarchie van de regelgeving te 

garanderen en zodoende de leesbaarheid 

van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 te verbeteren. Krachtens het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (hierna het 'VWEU' 

genoemd) kan aan de Commissie de 

bevoegdheid worden overgedragen niet-

wetgevingshandelingen van algemene 

strekking vast te stellen ter aanvulling of 

wijziging van bepaalde niet-essentiële 

onderdelen van de wetgevingshandeling. 

Bijgevolg moeten sommige bepalingen van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 

in deze verordening worden opgenomen. 

De uitvoeringsvoorschriften die door de 

Commissie voor de toepassing van deze 

verordening worden vastgesteld, moeten 

beperkt blijven tot technische en 

operationele aspecten. 

(5) Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 werd beperkt tot de grote 

beginselen en basisregels voor het gehele 

door de Verdragen bestreken 

begrotingsterrein, terwijl de 

uitvoeringsvoorschriften werden 

vastgesteld in Verordening (EG, Euratom) 

nr. 2342/2002 van de Commissie van 

23 december 2002 tot vaststelling van 

uitvoeringsvoorschriften van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 

houdende het Financieel Reglement van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Europese Gemeenschappen, om een 

betere hiërarchie van de regelgeving te 

garanderen en zodoende de leesbaarheid 

van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 te verbeteren. Krachtens 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (hierna het 

'VWEU' genoemd) kan een 

wetgevingshandeling aan de Commissie de 

bevoegdheid overgedragen niet-

wetgevingshandelingen vast te stellen, 

maar dit uitsluitend ter aanvulling of 

wijziging van bepaalde niet-essentiële 

onderdelen van de wetgevingshandeling. 

Bijgevolg moeten sommige bepalingen van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 

in deze verordening worden opgenomen. 

Amendement 5 

Voorstel voor een verordening 



Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De regels inzake de renteopbrengst van 

betaalde voorfinanciering dienen te worden 

vereenvoudigd omdat zij buitensporige 

administratieve lasten veroorzaken voor 

zowel de ontvangers van EU-middelen als 

de diensten van de Commissie en leiden tot 

misverstanden tussen deze diensten en de 

operatoren en partners. Overeenkomstig 

het beginsel van goed financieel beheer 

moet de verplichting dat 

voorfinancieringen rente moeten 

voortbrengen en dat deze rente moet 

worden teruggevorderd, daarom worden 

opgeheven, in het bijzonder om de zaken 

voor de begunstigden van subsidies 

eenvoudiger te maken. Het moet evenwel 

mogelijk zijn een dergelijke verplichting 

op te nemen in een delegatieovereenkomst, 

zodat de renteopbrengst van 

voorfinancieringen kan worden hergebruikt 

voor de programma's die door sommige 

delegatieverkrijgers worden beheerd of kan 

worden teruggevorderd. 

(8) De regels inzake de renteopbrengst van 

betaalde voorfinanciering dienen te worden 

vereenvoudigd omdat zij buitensporige 

administratieve lasten veroorzaken voor 

zowel de ontvangers van EU-middelen als 

de diensten van de Commissie en leiden tot 

misverstanden tussen deze diensten en de 

operatoren en partners. Overeenkomstig 

het beginsel van goed financieel beheer 

moet de verplichting dat 

voorfinancieringen rente moeten 

voortbrengen en dat deze rente moet 

worden teruggevorderd, daarom 

onmiddellijk worden opgeheven, in het 

bijzonder om de zaken voor de 

begunstigden van subsidies eenvoudiger te 

maken. Het moet evenwel mogelijk zijn 

een dergelijke verplichting op te nemen in 

een delegatieovereenkomst, zodat de 

renteopbrengst van voorfinancieringen kan 

worden hergebruikt voor de programma's 

die door sommige delegatieverkrijgers 

worden beheerd of kan worden 

teruggevorderd. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Aangezien het Verdrag voorschrijft 

dat het meerjarig financieel kader in de 

vorm van een verordening wordt 

neergelegd, is het noodzakelijk sommige 

bepalingen van het meerjarig financieel 

kader voor 2007-2013 in deze verordening 

op te nemen. Om de begrotingsdiscipline te 

verzekeren is met name vereist dat een 

verband wordt gelegd tussen het meerjarig 

financieel kader en de jaarlijkse 

begrotingsprocedure. Voorts moeten ook 

bepalingen worden opgenomen waarbij het 

Europees Parlement en de Raad zich ertoe 

verbinden de bij de basisbesluiten inzake 

(11) Aangezien het meerjarig financieel 

kader in de toekomst conform het Verdrag 

in de vorm van een verordening zal worden 

neergelegd en het interinstitutioneel 

akkoord betreffende de 

begrotingsdiscipline en een goed 

financieel beheer dienovereenkomstig 

moet worden gewijzigd, is het logisch 

sommige bepalingen van het 

interinstitutioneel akkoord in deze 

verordening op te nemen. Om de 

begrotingsdiscipline te verzekeren is met 

name vereist dat een verband wordt gelegd 

tussen het meerjarig financieel kader en de 



de structuurmaatregelen, 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Visserijfonds voorziene toewijzingen aan 

vastleggingskredieten in acht te nemen. 

jaarlijkse begrotingsprocedure. Voorts 

moeten ook bepalingen worden 

opgenomen waarbij het Europees 

Parlement en de Raad zich ertoe verbinden 

de bij de basisbesluiten inzake de 

structuurmaatregelen, 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Visserijfonds voorziene toewijzingen aan 

vastleggingskredieten in acht te nemen. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Ontvangsten afkomstig van niet-

statelijke derden in verband met het 

nastreven van de legitieme doelstellingen 

van de Unie, zoals de bestrijding van 

smokkel en namaak van sigaretten 

(bijvoorbeeld de "Phillip Morris-

overeenkomst), moeten worden behandeld 

als bestemmingsontvangsten, in het 

bijzonder indien zij het resultaat zijn van 

overeenkomsten die zijn gesloten in het 

kader van alternatieve 

geschillenbeslechting. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Wat de bepalingen inzake 

evenredigheid betreft, dient het begrip 

aanvaardbaar foutenrisico te worden 

geïntroduceerd in het kader van de door 

de ordonnateur te maken risicoafweging. 

De instellingen moeten kunnen afwijken 

van de algemene materialiteitsdrempel 

van 2 % die de Rekenkamer hanteert om 

uitsluitsel te geven over de wettigheid en 

de regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen. Niveaus van aanvaardbaar 

risico verschaffen de kwijtingverlenende 

autoriteit een meer geschikte basis om de 

kwaliteit van de risicobeheersing door de 

(16) Om het foutenrisico te kunnen 

beoordelen, waarbij het beginsel van goed 

financieel beheer en nodige controles 

wordt in acht genomen, en 

dienovereenkomstig te kunnen reageren, 

moet er een beheersinstrument worden 

ingevoerd dat het foutenrisico weergeeft. 



Commissie te beoordelen. Het Europees 

Parlement en de Raad zouden daarom de 

hoogte van het aanvaardbaar foutenrisico 

per beleidsterrein moeten vaststellen, 

rekening houdende met de kosten en de 

baten van controles. 

Amendement   9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Overeenkomstig het 

transparantiebeginsel dat is vastgelegd in 

artikel 15 van het VWEU en eist dat de 

instellingen zo open mogelijk werken, 

moeten de burgers inzake de uitvoering 

van de begroting van de Unie kunnen 

weten waar en voor welk doel middelen 

van de Unie worden besteed. Dergelijke 

informatie bevordert het democratisch 

debat, draagt bij aan de deelname van de 

burgers aan het besluitvormingsproces 

van de Unie en versterkt de institutionele 

controle en toezicht op de uitgaven van de 

Unie. Dit doel moet worden verwezenlijkt 

door de openbaarmaking, bij voorkeur via 

moderne communicatiemiddelen, van 

relevante informatie over 

eindcontractanten en eindbegunstigden 

van middelen van de Unie, waarbij 

rekening wordt gehouden met hun 

legitieme belangen van vertrouwelijkheid 

en veiligheid en, wanneer het natuurlijke 

personen betreft, hun rechten inzake 

eerbiediging van hun privéleven en de 

bescherming van hun persoonsgegevens. 

Daarom moeten de instellingen een 

selectieve aanpak hanteren die in 

overeenstemming is met het 

evenredigheidsbeginsel. Openbaar te 

maken besluiten moeten gebaseerd zijn op 

relevante criteria teneinde zinnige 

informatie te verstrekken. 

Amendement 10 

Voorstel voor een verordening 



Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23bis) Voor subsidies van zeer kleine en 

kleine bedragen kunnen vereenvoudigde 

procedures inzake boekhouding en 

goedkeuring worden toegepast om een op 

de begunstigden gerichte benadering in 

het leven te roepen. 

Amendement 11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 ter) Ook kunnen subsidies worden 

goedgekeurd voor fundamenteel 

onderzoek, waarbij geen prestatie of 

resultaat kan worden voorgelegd als 

gevolg van de onderzoeksactiviteit. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) De ervaring opgedaan met publiek-

private partnerschappen (PPP's) als door de 

Unie opgerichte organen in de zin van 

artikel 185 van Verordening (EG, 

Euratom) nr. 1605/2002, leert dat het 

dienstig is het instrumentarium uit te 

breiden met organen waarvan de regels 

voor privaatrechtelijke partners flexibeler 

en toegankelijker zijn dan die welke op de 

instellingen van de Unie van toepassing 

zijn. Dergelijke alternatieve organen 

moeten onder indirect beheer staan. Eén 

van de alternatieve mogelijkheden moet 

een orgaan zijn dat wordt opgericht bij een 

basisbesluit en onderworpen is aan 

financiële regels die steunen op de 

noodzakelijke beginselen om een goed 

financieel beheer van gelden van de Unie 

te waarborgen. Deze beginselen moeten 

worden vastgesteld in een gedelegeerde 

(24) De ervaring opgedaan met publiek-

private partnerschappen (PPP's) als door de 

Unie opgerichte organen in de zin van 

artikel 185 van Verordening (EG, 

Euratom) nr. 1605/2002, leert dat het 

dienstig is het instrumentarium uit te 

breiden met organen waarvan de regels 

voor privaatrechtelijke partners flexibeler 

en toegankelijker zijn dan die welke op de 

instellingen van de Unie van toepassing 

zijn. Dergelijke alternatieve organen 

moeten onder indirect beheer staan. Eén 

van de alternatieve mogelijkheden moet 

een orgaan zijn dat wordt opgericht bij een 

basisbesluit en onderworpen is aan 

financiële regels die steunen op de 

noodzakelijke beginselen om een goed 

financieel beheer van gelden van de Unie 

te waarborgen. Deze beginselen moeten 

worden vastgesteld in een gedelegeerde 



verordening en geënt zijn op die welke 

gelden voor derde entiteiten waaraan taken 

tot uitvoering van de begroting zijn 

toevertrouwd. Een andere alternatieve 

mogelijkheid moet bestaan in de 

tenuitvoerlegging van PPP's door 

organen die onder het privaatrecht van 

een lidstaat vallen. 

verordening, waarover het advies moet 

worden ingewonnen van de Europese 

Rekenkamer, en geënt zijn op die welke 

gelden voor derde entiteiten waaraan taken 

tot uitvoering van de begroting zijn 

toevertrouwd. 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) De basisverplichtingen op het gebied 

van controle en auditing die op de lidstaten 

rusten wanneer zij op indirecte wijze de 

begroting uitvoeren in het kader van 

gedeeld beheer, die momenteel slechts in 

sectorspecifieke verordeningen zijn 

vastgelegd, moeten voor de toepassing van 

artikel 317 VWEU bij deze verordening 

worden vastgesteld. Daartoe moeten 

bepalingen worden opgenomen die een 

samenhangend, voor alle beleidsterreinen 

geldend kader creëren en die betrekking 

hebben op een geharmoniseerde 

administratieve structuur op het niveau van 

de lidstaten, gemeenschappelijke beheer- 

en controleverplichtingen voor die 

structuren, een jaarlijkse beheersverklaring 

met een onafhankelijke 

accountantsverklaring en een jaarlijkse 

verklaring waarmee de lidstaten de 

verantwoordelijkheid op zich nemen voor 

het beheer van de aan hen toevertrouwde 

middelen van de Unie, goedkeuring van de 

rekeningen en door de Commissie 

toegepaste schorsings- en 

correctiemechanismen. Nadere bepalingen 

moeten zoals voorheen in sectorspecifieke 

verordeningen worden vastgesteld. 

(25) De basisverplichtingen op het gebied 

van controle en auditing die op de lidstaten 

rusten wanneer zij op indirecte wijze de 

begroting uitvoeren in het kader van 

gedeeld beheer, die momenteel slechts in 

sectorspecifieke verordeningen zijn 

vastgelegd, moeten voor de toepassing van 

artikelen 317 en 290 VWEU bij deze 

verordening worden vastgesteld. Daartoe 

moeten bepalingen worden opgenomen die 

een samenhangend, voor alle 

beleidsterreinen geldend kader creëren en 

die betrekking hebben op een 

geharmoniseerde administratieve structuur 

op het niveau van de lidstaten, die geen 

bijkomende controlestructuren creëert 

maar de lidstaten in staat stelt organen te 

erkennen die bevoegd zijn voor het 

gebruik van uniale middelen. De lidstaten 

kunnen de entiteit of organisatie 

aanwijzen die de taken van erkennende 

autoriteit op zich neemt; deze entiteit of 

organisatie kan zich op hetzelfde 

administratieve niveau bevinden als het 

erkende orgaan of op het moment van 

haar aanwijzing al verantwoordelijk zijn 

voor het toezicht op andere autoriteiten; 

de lidstaten kunnen echter ook voor een 

andere structuur kiezen, op voorwaarde 

dat deze in overeenstemming is met de 

bepalingen van deze verordening. 

Daarnaast moet deze verordening ook 

bepalingen omvatten met betrekking tot 
gemeenschappelijke beheer- en 



controleverplichtingen voor die structuren, 

een jaarlijkse beheersverklaring met een 

onafhankelijke accountantsverklaring en 

een jaarlijkse verklaring waarmee de 

lidstaten de verantwoordelijkheid op zich 

nemen voor het beheer van de aan hen 

toevertrouwde middelen van de Unie, 

goedkeuring van de rekeningen en door de 

Commissie toegepaste schorsings- en 

correctiemechanismen, zodat een coherent 

wetgevingskader tot stand komt dat de 

algemene rechtszekerheid, de 

doeltreffendheid van controles en 

herstelmaatregelen en de bescherming 

van de financiële belangen van de Unie 

verbetert. Nadere bepalingen moeten zoals 

voorheen in sectorspecifieke verordeningen 

worden vastgesteld. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 bis) Alle ontwerpvoorstellen die bij de 

wetgevingsautoriteit worden ingediend, 

moeten geschikt zijn voor 

gebruiksvriendelijke 

informatietechnologietoepassingen ('e-

bestuur') en met het oog op een grotere 

efficiëntie moet de interoperabiliteit van 

bij het beheer van de begroting verwerkte 

gegevens gegarandeerd worden. Voor 

gegevens die in elektronisch formaat 

beschikbaar zijn, moeten uniforme 

datatransmissienormen voorzien worden. 

Voor het verwezenlijken van deze 

doelstellingen moet een overgangsperiode 

van twee jaar vanaf de inwerkingtreding 

van deze verordening toegekend worden. 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 (38 bis) Vaste en forfaitaire bedragen 

moeten op vrijwillige basis en alleen waar 

nodig worden gebruikt. De gebruikte 

terminologie met betrekking tot vaste en 

forfaitaire bedragen moet worden 

verduidelijkt. 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (38 ter) Er moet een verdere 

verduidelijking of een redelijke definitie 

van subsidiabele kosten worden 

voorgesteld, aangezien dit bevorderlijk is 

voor de naleving van het beginsel van de 

totale kosten, te weten directe en indirecte 

kosten, vóór en na het onderzoek. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 43 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (43 bis) Om haar gecontroleerden 

voldoende tijd te geven om bevindingen 

van de Rekenkamer aan te pakken, die 

een invloed zouden kunnen hebben op de 

definitieve rekeningen van de 

gecontroleerde of de wettigheid en/of de 

regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen, zorgt de Rekenkamer 

ervoor dat alle dergelijke bevindingen 

tijdig aan de betrokken instelling of het 

betrokken orgaan worden overgemaakt. 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 44 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) De bepalingen betreffende de 

voorlopige en de definitieve rekeningen 

dienen te worden bijgewerkt, in het 

(44) De bepalingen betreffende de 

voorlopige en de definitieve rekeningen 

dienen te worden bijgewerkt, in het 



bijzonder om te voorzien in de 

begeleidende informatie bij de rekeningen 

die met het oog op de consolidatie aan de 

rekenplichtige van de Commissie worden 

gezonden. Er dient ook een bepaling te 

worden opgenomen betreffende de 

bevestigingsbrief die de instellingen en 

organen die uit de begroting worden 

gefinancierd tezamen met hun definitieve 

rekeningen aan de Rekenkamer zenden en 

betreffende de bevestigingsbrief die de 

Unie tezamen met haar geconsolideerde 

definitieve rekeningen zendt. Tot slot dient 

de datum waartegen de Rekenkamer haar 

opmerkingen maakt over de voorlopige 

rekeningen van de instellingen, met 

uitzondering van de Commissie, en de uit 

de begroting gefinancierde organen te 

worden vervroegd om hen in staat te stellen 

bij de opstelling van hun definitieve 

rekeningen de opmerkingen van de 

Rekenkamer in aanmerking te nemen. 

bijzonder om te voorzien in de 

begeleidende informatie bij de rekeningen 

die met het oog op de consolidatie aan de 

rekenplichtige van de Commissie worden 

gezonden. Er dient ook een bepaling te 

worden opgenomen betreffende de 

bevestigingsbrief die de instellingen en 

organen die uit de begroting worden 

gefinancierd tezamen met hun definitieve 

rekeningen aan de Rekenkamer zenden en 

betreffende de bevestigingsbrief die de 

Unie tezamen met haar geconsolideerde 

definitieve rekeningen zendt. Tot slot dient 

de datum waartegen de Rekenkamer haar 

opmerkingen maakt over de voorlopige 

rekeningen van de instellingen, met 

uitzondering van de Commissie, en de uit 

de begroting gefinancierde organen te 

worden vervroegd om hen in staat te stellen 

bij de opstelling van hun definitieve 

rekeningen de opmerkingen van de 

Rekenkamer in aanmerking te nemen. 

Teneinde de kwijtingsprocedure af te 

ronden in de loop van het jaar na het 

gecontroleerde jaar, zal een werkgroep 

worden opgericht die voorstellen moet 

formuleren om de duur van deze 

procedure te verkorten. 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 45 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) Wat de informatieverstrekking met het 

oog op de kwijting betreft, moet de 

Commissie krachtens artikel 318 VWEU 

met name een op de bereikte resultaten 

gebaseerd evaluatieverslag over de 

financiën van de Unie bij het Europees 

Parlement en de Raad indienen. In deze 

verordening dienen, met inachtneming van 

andere bestaande rapportageverplichtingen, 

passende voorschriften voor dat verslag te 

worden opgenomen. 

(45) Wat de informatieverstrekking met het 

oog op de kwijting betreft, moet de 

Commissie krachtens artikel 318 VWEU 

met name een op de bereikte resultaten 

gebaseerd evaluatieverslag over de 

financiën van de Unie bij het Europees 

Parlement en de Raad indienen. In deze 

verordening dienen, met inachtneming van 

andere bestaande rapportageverplichtingen, 

passende voorschriften voor dat verslag te 

worden opgenomen. Het verslag moet in 

het bijzonder elementen bevatten met 

betrekking tot de verwezenlijkingen op het 

vlak van de genderproblematiek in het 



personeelsbeleid. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 48 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(48) De bijzondere bepalingen betreffende 

de uitvoering van externe acties dienen te 

worden aangepast aan de wijzigingen die 

inzake de wijzen van uitvoering worden 

voorgesteld. 

(48) De bijzondere bepalingen betreffende 

de uitvoering van externe acties dienen te 

worden aangepast aan de wijzigingen die 

inzake de wijzen van uitvoering worden 

voorgesteld en er dient een 

gedifferentieerde aanpak te worden 

voorgesteld wanneer de Europese Unie 

moet reageren op humanitaire 

noodsituaties, internationale crisissen of 

ten aanzien van derde landen die in een 

overgangsproces naar democratie zitten. 

Amendement 21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 54 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (54 bis) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie tijdens haar voorbereidende 

werkzaamheden voor gedelegeerde 

handelingen het nodige overleg pleegt, 

ook op deskundigenniveau. 

 De Commissie moet bij de voorbereiding 

en formulering van gedelegeerde 

handelingen zorgen voor een gelijktijdige, 

tijdige en adequate toezending van de 

desbetreffende documenten aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 55 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(55) Deze verordening dient uitsluitend te 

worden herzien als zulks noodzakelijk is. 

Te frequente herzieningen leiden tot 

buitensporige kosten om de 

Schrappen 



administratieve structuren en procedures 

aan de nieuwe regels aan te passen. 

Bovendien kan de tijd tussen twee 

herzieningen te kort zijn om valabele 

conclusies te verbinden aan de toepassing 

van de geldende regels. 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 56 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (56 bis) De leesbaarheid van deze 

verordening moet worden verbeterd aan 

de hand van een index die onder meer de 

benamingen van elk artikel en een 

verklarende woordenlijst van financiële 

termen bevat, 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening regelt de opstelling en 

uitvoering van de jaarlijkse begroting van 

de Unie (hierna "de begroting" genoemd) 

en de indiening en controle van de 

rekeningen. 

1. Deze verordening regelt de opstelling en 

uitvoering van de algemene begroting van 

de Europese Unie (hierna "de begroting" 

genoemd) en de indiening en controle van 

de rekeningen. 

 2. In deze verordening: 

 - verwijst de term "instelling" naar het 

Europees Parlement, de Europese Raad 

en de Raad, de Europese Commissie, het 

Hof van Justitie van de Europese Unie en 

de Europese Rekenkamer, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, het 

Comité van de Regio's, de Europese 

Ombudsman, de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en de Europese 

dienst voor extern optreden ("EDEO"); 

 - wordt de Europese Centrale Bank niet 

beschouwd als een instelling van de Unie. 

 Elke verwijzing naar "de Unie" wordt 

begrepen als een verwijzing naar de 



Europese Unie en de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie. 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Iedere bepaling betreffende de uitvoering 

van de begroting aan de ontvangsten- of 

uitgavenzijde in een ander 

wetgevingsbesluit moet de in titel II 

vermelde begrotingsbeginselen 

eerbiedigen. 

Iedere bepaling betreffende de uitvoering 

van de begroting aan de ontvangsten- of 

uitgavenzijde in een ander 

wetgevingsbesluit moet voldoen aan de 

bepalingen van deze verordening en aan 

de gedetailleerde regels voor de toepassing 

van deze verordening overeenkomstig de 

gedelegeerde verordening bedoeld in 

artikel 199. 

Deze verordening is van toepassing op het 

Europees Parlement, de Europese Raad 

en de Raad, de Europese Commissie, het 

Hof van Justitie van de Europese Unie, de 

Europese Rekenkamer, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, het 

Comité van de Regio's. de Europese 

Ombudsman, de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en de Europese 

dienst voor extern optreden (hierna "de 

instelling(en)" genoemd). 

Elk bij de wetgevende autoriteit ingediend 

voorstel of elke wijziging van een voorstel 

vermeldt duidelijk de bepalingen die 

afwijkingen bevatten van deze 

verordening of van gedelegeerde 

verordeningen die overeenkomstig deze 

verordening zijn vastgesteld, en noemt in 

de bijbehorende toelichting de specifieke 

redenen die deze afwijkingen 

rechtvaardigen. 

Deze verordening is niet van toepassing 

op de Europese Centrale Bank. 

 

Deze verordening is van toepassing op de 

uitvoering van de administratieve 

uitgaven uit de kredieten waarin de 

begroting voorziet voor het 

Voorzieningsagentschap van Euratom. 

 

Amendement 26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 

 Bescherming van persoonsgegevens 



 Deze verordening doet geen afbreuk aan 

de voorschriften van Richtlijn 95/46/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 24 oktober 1995 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens, alsook de 

voorschriften van Verordening (EG) 

nr. 45/2001 van het Europees Parlement 

en de Raad van 18 december 2000 

betreffende de bescherming van 

natuurlĳke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens door de 

communautaire instellingen en organen 

en betreffende het vrĳe verkeer van die 

gegevens. 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De begroting is het besluit waarbij voor 

elk begrotingsjaar alle noodzakelijk 

geachte uitgaven en ontvangsten van de 

Unie en de Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie worden geraamd en 

goedgekeurd. 

1. Alle uitgaven en ontvangsten moeten op 

de begroting en de bijlagen daarbij 

worden opgenomen, met inbegrip van de 

ramingen en alle noodzakelijk geachte 

goedgekeurde uitgaven en ontvangsten van 

de Unie voor elk begrotingsjaar. 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitgaven en de ontvangsten van de 

Unie omvatten: 

2. De uitgaven en de ontvangsten van de 

Unie omvatten: 

(a) de uitgaven en de ontvangsten van de 

Unie, met inbegrip van de administratieve 

uitgaven die voor de instellingen 

voortvloeien uit de bepalingen van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie op 

het gebied van het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid, alsmede 

de beleidsuitgaven die uit de uitvoering 

van die bepalingen voortvloeien wanneer 

(a) de uitgaven en de ontvangsten van de 

Unie; 



deze ten laste van de begroting komen; 

(b) de uitgaven en de ontvangsten van de 

Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie. 

(b) de uitgaven en ontvangsten in verband 

met de tenuitvoerlegging van het 

respectievelijke Europese 

ontwikkelingsfonds. 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De in lid 2 bedoelde uitgaven van de 

Unie omvatten: 

 a) administratieve uitgaven, met inbegrip 

van de uitgaven die voor de instellingen 

voortvloeien uit de bepalingen van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie op 

het gebied van het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid, alsmede 

de werkingsuitgaven die uit de uitvoering 

van die bepalingen voortvloeien wanneer 

deze ten laste van de begroting komen; en  

 b) operationele uitgaven die uit de 

uitvoering van die bepalingen 

voortvloeien wanneer deze ten laste van 

de begroting komen, met inbegrip van 

bijbehorende ondersteunende uitgaven. 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. In de begroting worden eveneens de 

garantie voor de leningsoperaties van de 

Unie in het kader van het beheer van de 

Europese faciliteit voor financiële 

stabiliteit en het Europees mechanisme 

voor financiële stabiliteit alsook de 

overmakingen aan het Garantiefonds 

voor externe maatregelen opgenomen. 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Rente op middelen die eigendom van de 

Unie zijn, is niet verschuldigd aan de Unie 

tenzij anders is bepaald in de 

overeenkomsten die zijn gesloten met de in 

artikel 55, lid 1, onder b), punten ii) tot en 

met viii), opgesomde entiteiten, in 

subsidiebesluiten of in met begunstigden 

gesloten subsidieovereenkomsten. In die 

gevallen wordt de rente hergebruikt voor 

het corresponderende programma of 

teruggevorderd. 

4. Rente op middelen die eigendom van de 

Unie zijn, is niet verschuldigd aan de Unie 

tenzij anders is bepaald in de 

overeenkomsten die zijn gesloten met de in 

artikel 55, lid 1, onder b), punten ii) tot en 

met viii), opgesomde entiteiten. In die 

gevallen wordt de rente hergebruikt voor 

het corresponderende programma en 

verrekend met de bedragen waar de 

desbetreffende begunstigde recht op heeft, 

of, indien dit onmogelijk, onpraktisch of 

inefficiënt is, teruggevorderd. 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Verstrijken van een termijn 

 1. Een in dagen aangegeven termijn 

verstrijkt met het beëindigen van de 

laatste dag van de betreffende periode. 

 2. Een termijn die wordt aangegeven in 

weken, maanden of een tijdsduur van 

meer dan een maand (jaar, halfjaar, 

kwartaal) verstrijkt met het beëindigen 

van de dag van de laatste week of de 

laatste maand die, wat de aanduiding of 

het cijfer betreft, overeenkomt met de dag 

waarop de gebeurtenis of het tijdstip 

plaatsvindt. 

 3. Indien bij een termijn die is 

aangegeven in maanden de dag waarop 

deze zal verstrijken niet valt in de laatste 

maand, loopt de termijn af op de laatste 

dag van die maand. 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 ter (nieuw) 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 ter 

 Verlenging van de termijn 

 Indien een termijn wordt verlengd, wordt 

de nieuwe termijn berekend vanaf het 

tijdstip waarop de eerdere termijn 

verstrijkt. 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 quater 

 Zon- en feestdagen; zaterdagen 

 Indien een handeling moet worden 

verricht op een specifieke dag of binnen 

een termijn, en indien die specifieke dag 

of de laatste dag van de termijn op een 

zondag, een officiële feestdag of een 

zaterdag valt, verstrijkt de termijn op de 

eerstvolgende werkdag. 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) of, in met redenen omklede 

gevallen, bedragen voor bouwprojecten in 

de zin van artikel 195, lid 3, die nog niet 

zijn afgerond, indien de voorbereidende 

stadia van de vastleggingsprocedure op 

31 december nog niet zijn beëindigd en de 

bedragen nodig zijn om de voortgang van 

de werkzaamheden te versnellen of 

vroegtijdig schulden af te lossen; deze 

bedragen kunnen tot 31 december van het 

volgende jaar worden vastgelegd; en 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) overeenkomstige bedragen uit een 

eigenmiddelenstelsel. 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De niet-gesplitste kredieten die 

overeenkomen met bij de afsluiting van het 

begrotingsjaar rechtmatig aangegane 

verplichtingen, worden van rechtswege en 

uitsluitend naar het eerstvolgende 

begrotingsjaar overgedragen. 

4. De niet-gesplitste kredieten die 

overeenkomen met bij de afsluiting van het 

begrotingsjaar rechtmatig aangegane 

verplichtingen, worden van rechtswege en 

uitsluitend naar het eerstvolgende 

begrotingsjaar overgedragen. Hetzelfde is 

van toepassing op vrijgemaakte en 

ongebruikte kredieten (vastleggingen en 

betalingen) die niet onder de leden 2 en 3 

vallen, en op beschikbare, onuitgegeven 

marges onder het algemene maximum 

van het meerjarig financieel kader voor 

elke rubriek, die een 'algemene MFK-

marge' zullen vormen en in het volgende 

begrotingsjaar volgens behoefte zullen 

worden toegewezen aan de verschillende 

rubrieken. 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Onverminderd artikel 10 kunnen in een 

reserve opgenomen kredieten en de 

kredieten voor personeelsuitgaven niet 

worden overgedragen. 

6. Onverminderd artikel 10 kunnen in een 

reserve opgenomen kredieten en de 

kredieten voor personeelsuitgaven niet 

worden overgedragen. Voor de toepassing 

van dit artikel omvatten 

personeelsuitgaven de bezoldigingen en 

vergoedingen van de leden en het 

personeel van de instellingen waar het 

personeelsstatuut op van toepassing is. 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 



Artikel 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 bis 

 Overdracht van ongebruikte kredieten 

 Ongebruikte kredieten, zowel 

vastleggingen als betalingen, en 

vrijgemaakte kredieten uit het jaar N 

kunnen middels een besluit van de 

begrotingsautoriteit worden overgedragen 

naar de begroting van het jaar N+1 of 

naar één van de latere begrotingen in het 

kader van de jaarlijkse 

begrotingsprocedure. 

 Vóór 1 oktober van het jaar N legt de 

Commissie haar raming van de 

ongebruikte en vrijgemaakte vastleggings- 

en betalingskredieten van het jaar N aan 

de begrotingsautoriteit voor. 

 Elke tak van de begrotingsautoriteit geeft 

uiteindelijk aan hoe de ongebruikte 

kredieten hetzij in de begroting voor het 

jaar N+1, hetzij in latere jaren, moeten 

worden toegewezen. 

 Het besluit wordt door de twee takken van 

de begrotingsautoriteit gezamenlijk 

genomen volgens de procedure 

overeenkomstig artikel 314 van het 

VWEU. 

 De ongebruikte en vrijgemaakte kredieten 

worden opgenomen in één van de 

begrotingen, bovenop de maxima van het 

meerjarig financieel kader. 

 Ongebruikte en vrijgemaakte kredieten 

kunnen aan een specifiek programma 

toegewezen worden of in een voorlopig 

hoofdstuk worden opgenomen. In dit 

geval worden de middelen van de lidstaten 

pas gevorderd nadat de 

begrotingsautoriteit een beslissing heeft 

genomen over de specifieke bestemming 

ervan. 

 Overdracht van marges van het meerjarig 

financieel kader 

 Indien na vaststelling van de jaarlijkse 



begroting marges overblijven onder de 

afzonderlijke maxima van het financieel 

kader, kan de begrotingsautoriteit vóór 

het einde van het begrotingsjaar besluiten 

om de ongebruikte marges over te dragen 

naar om het even welk maximum van een 

van de volgende jaren van het meerjarig 

financieel kader. Het totaalbedrag van het 

meerjarig financieel kader blijft 

onveranderd. 

Amendement 40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien de continuïteit van het optreden 

van de Unie en de eisen van beheer zulks 

noodzakelijk maken, kan de Raad met 

gekwalificeerde meerderheid van stemmen, 

op voorstel van de Commissie, zowel voor 

de vastleggingen als voor de betalingen, 

twee of meer voorlopige twaalfden 

toestaan boven die welke automatisch 

beschikbaar komen ingevolge de leden 1 

en 2. Hij zendt het desbetreffende besluit 

onverwijld aan het Europees Parlement. 

3. Indien de continuïteit van het optreden 

van de Unie en de eisen van beheer zulks 

noodzakelijk maken, kan de Raad met 

gekwalificeerde meerderheid van stemmen, 

op voorstel van de Commissie, zowel voor 

de vastleggingen als voor de betalingen, 

uitgaven ter hoogte van meer dan één 

voorlopige twaalfde, maar niet meer dan 

het totaal van twee voorlopige twaalfden 

toestaan boven die welke automatisch 

beschikbaar komen ingevolge de leden 1 

en 2. Hij zendt het desbetreffende besluit 

onverwijld aan het Europees Parlement. 

Het besluit wordt van kracht op de 

dertigste dag volgende op de vaststelling 

ervan indien het Europees Parlement vóór 

die tijd niet bij meerderheid van zijn leden 

besluit de betrokken uitgaven te 

verminderen. 

Het besluit wordt van kracht op de 

dertigste dag volgende op de vaststelling 

ervan indien het Europees Parlement vóór 

die tijd niet bij meerderheid van zijn 

samenstellende leden besluit de betrokken 

uitgaven te verminderen. 

Indien het Europees Parlement besluit de 

betrokken uitgaven te verminderen, herziet 

de Raad zijn besluit met inachtneming 

van het door het Europees Parlement 

goedgekeurde bedrag. 

Indien het Europees Parlement besluit de 

betrokken uitgaven te verminderen, is dat 

verlaagde bedrag van toepassing. 

De bijkomende twaalfden worden als een 

geheel toegestaan en kunnen niet worden 

opgedeeld. 

Indien voor een bepaald hoofdstuk het 

bedrag van de twee voorlopige twaalfden 

dat overeenkomstig de eerste alinea is 

toegestaan, niet toereikend is voor de 

uitgaven die nodig zijn om een breuk in 

de continuïteit van het optreden van de 

Unie op het door het betrokken hoofdstuk 



bestreken gebied te voorkomen, kan bij 

wijze van uitzondering een overschrijding 

van het aan kredieten geboekte bedrag in 

het relevante hoofdstuk van de begroting 

van het voorgaande begrotingsjaar 

worden toegestaan. De 

begrotingsautoriteit neemt een besluit 

volgens de procedures van onderhavig lid. 

Het totale bedrag van de in de begroting 

van het voorafgaande begrotingsjaar 

opgenomen kredieten mag evenwel in 

geen geval worden overschreden. 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Saldo van het begrotingsjaar Overdracht van het begrotingssaldo 

1. Het saldo van elk begrotingsjaar wordt, 

naargelang het een overschot of een tekort 

betreft, in de begroting van het volgende 

begrotingsjaar als ontvangst of als 

betalingskrediet opgenomen. 

1. Het saldo van elk begrotingsjaar wordt 

na de overdrachten overeenkomstig de 

artikelen 9 en 10, naargelang het een 

overschot of een tekort betreft, in de 

begroting van het volgende begrotingsjaar 

als bijkomende ontvangst of enkel als 

betalingskrediet opgenomen, in strikte 

overeenstemming met artikel 7 van het 

besluit van de Raad inzake eigen 

middelen, en zonder een quasi-

automatische aanpassing van de 

bijdragen van de lidstaten aan de 

begroting van de Unie. 

2. De ramingen van deze ontvangsten of 

betalingskredieten worden tijdens de 

begrotingsprocedure in de begroting 

opgenomen en door middel van de 

procedure van de nota van wijzigingen die 

wordt ingediend overeenkomstig artikel 35. 

Zij worden opgesteld overeenkomstig de 

verordening van de Raad houdende 

toepassing van het besluit betreffende het 

stelsel van eigen middelen van de Unie. 

2. De ramingen van deze ontvangsten of 

betalingskredieten worden tijdens de 

begrotingsprocedure in de begroting 

opgenomen en door middel van de 

procedure van de nota van wijzigingen die 

wordt ingediend overeenkomstig artikel 35. 

3. Na de indiening van de rekeningen van 

het begrotingsjaar wordt het verschil ten 

opzichte van de ramingen in de begroting 

van het volgende begrotingsjaar 

opgenomen door middel van een 

3. Na de indiening van de rekeningen van 

het begrotingsjaar wordt het verschil ten 

opzichte van de ramingen in de begroting 

van het volgende begrotingsjaar 

opgenomen door middel van een 



gewijzigde begroting, die uitsluitend voor 

dat doel wordt opgesteld en wordt 

aangewend. Het ontwerp van gewijzigde 

begroting moet in dat geval binnen twee 

weken na de indiening van de voorlopige 

rekeningen door de Commissie worden 

ingediend. 

gewijzigde begroting, die voor dat doel 

wordt opgesteld en wordt aangewend, en 

bij een overschot, voor de 

overeenkomstige bijkomende kredieten. 

Het ontwerp van gewijzigde begroting 

moet in dat geval binnen 45 dagen na de 

indiening van de voorlopige rekeningen 

door de Commissie worden ingediend. 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Reserve voor betalingen en vastleggingen 

 Het overschot en de niet uitgegeven 

vastleggingen van de voorgaande 

begrotingsjaren van het huidige meerjarig 

financieel kader alsook de vrijgemaakte 

kredieten worden in de reserve voor 

betalingen en vastleggingen geplaatst. 

 Deze reserve wordt in eerste instantie 

gebruikt voor bijkomende en/of 

onvoorziene behoeften en ter compensatie 

van negatieve reserves, volgens de in 

artikel 44 vastgelegde procedure. 

 Het besluit om deze reserve beschikbaar te 

maken wordt door de twee takken van de 

begrotingsautoriteit samen genomen, op 

voorstel van de Commissie. 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het meerjarig financieel kader en de 

begroting worden in euro opgesteld, 

uitgevoerd en onderworpen aan rekening 

en verantwoording. 

Het meerjarig financieel kader en de 

begroting worden in euro opgesteld, 

uitgevoerd en onderworpen aan rekening 

en verantwoording. 

De rekenplichtige en, in het geval van 

gelden ter goede rekening, de beheerder 

van gelden ter goede rekening en, ten 

De rekenplichtige en, in het geval van 

gelden ter goede rekening, de beheerder 

van gelden ter goede rekening en, ten 



behoeve van het administratieve beheer 

van de Commissie en de Europese dienst 

voor extern optreden (hierna "de EDEO" 

genoemd), de bevoegde ordonnateur zijn 

evenwel gemachtigd voor de in artikel 65 

bedoelde kasbehoeften transacties in 

nationale munteenheden te verrichten 

onder in de gedelegeerde verordening als 

bedoeld in artikel 199 nader te bepalen 

voorwaarden. 

behoeve van het administratieve beheer 

van de Commissie en de Europese dienst 

voor extern optreden, de bevoegde 

ordonnateur zijn evenwel gemachtigd voor 

de in artikel 65 bedoelde kasbehoeften 

transacties in nationale munteenheden te 

verrichten onder in de gedelegeerde 

verordening als bedoeld in artikel 199 

nader te bepalen voorwaarden. 

 De resultaten van dergelijke transacties in 

munteenheden worden vermeld in een 

afzonderlijke rubriek in de 

jaarrekeningen van de respectievelijke 

instelling; dit is mutatis mutandis ook van 

toepassing op de in artikel 196 ter 

bedoelde organen. 

 De Commissie ziet er met passende 

middelen op toe dat 

wisselkoersschommelingen bij de 

bezoldiging en vergoedingen van het 

personeel van de Unie ten minste 

maandelijks worden gecompenseerd, om 

een gelijke behandeling te garanderen 

van transacties en bezoldigingen berekend 

op basis van de euro die 

noodzakelijkerwijs in een andere 

munteenheden plaatsvinden. De 

berekening ervan is gebaseerd op het 

percentage van InforEuro. 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) boetes opgelegd in het kader van 

mededinging, andere boetes en 

schuldvorderingen voortvloeiend uit 

buitengerechtelijke schikkingen of enig 

ander soortgelijk akkoord gesloten met, of 

nabetalingen voldaan door niet-statelijke 

derden; 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 – alinea 2 (nieuw) 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In het onder b) genoemde geval kunnen 

echter vastleggingskredieten worden 

vrijgemaakt na de ondertekening door de 

lidstaat van een bijdrageovereenkomst 

uitgedrukt in euro. Dit is niet van 

toepassing op gevallen als bedoeld in 

artikel 173, lid 2, en artikel 175, lid 2. 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Interne bestemmingsontvangsten zijn: 3. Interne bestemmingsontvangsten zijn: 

a) ontvangsten afkomstig van derden 

wegens op hun verzoek verrichte 

leveringen, diensten en werken; 

a) ontvangsten afkomstig van derden 

wegens op hun verzoek verrichte 

leveringen, diensten en werken; 

b) de opbrengst van de verkoop bij 

vervanging of het buiten dienst stellen van 

voertuigen, uitrusting, installaties, 

materiaal en wetenschappelijke en 

technische apparaten na volledige 

afschrijving van de boekwaarde; 

b) de opbrengst van de verkoop bij 

vervanging of het buiten dienst stellen van 

voertuigen, uitrusting, installaties, 

materiaal en wetenschappelijke en 

technische apparaten na volledige 

afschrijving van de boekwaarde; 

c) terugbetalingen van onverschuldigd 

betaalde bedragen; 

c) terugbetalingen van onverschuldigd 

betaalde bedragen, behoudens het 

bepaalde in artikel 77; 

 c bis) ontvangsten afkomstig van rente op 

prefinanciering, behoudens het bepaalde 

in artikel 5; 

d) de opbrengst van leveringen, diensten en 

werken ten behoeve van andere diensten, 

instellingen of organen, met inbegrip van 

vergoedingen voor dienstreizen betaald 

voor rekening van en terugbetaald door 

andere instellingen of organen; 

d) de opbrengst van leveringen, diensten en 

werken ten behoeve van andere diensten, 

instellingen of organen, met inbegrip van 

vergoedingen voor dienstreizen betaald 

voor rekening van en terugbetaald door 

andere instellingen of organen; 

e) ontvangen verzekeringsuitkeringen; e) ontvangen verzekeringsuitkeringen; 

f) ontvangsten uit de verkoop, verhuur of 

andere overeenkomsten betreffende rechten 

uit hoofde van onroerend goed; 

f) ontvangsten uit de verkoop, verhuur, 

terugbetaling of andere overeenkomsten 

betreffende rechten uit hoofde van 

onroerend goed; 

g) opbrengsten van de verkoop van 

publicaties en films, inclusief die op 

g) opbrengsten van de verkoop van 

publicaties en films, inclusief die op 



elektronische drager. elektronische drager. 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Alle individuele schenkingen aan de 

Commissie van méér dan 999 EUR of alle 

door één schenker in de loop van om het 

even welk jaar geschonken bedragen die 

in het totaal meer dan 999 EUR bedragen, 

kunnen via een specifieke website worden 

nagetrokken. 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de gedelegeerde verordening als 

bedoeld in artikel 199 kunnen de gevallen 

worden vastgesteld waarin bepaalde 

ontvangsten in mindering mogen worden 

gebracht op het bedrag van 

betalingsverzoeken, in welk geval de 

betalingsopdracht voor het nettobedrag 

wordt gegeven. 

1. Op het bedrag van betalingsverzoeken 

kunnen de volgende bedragen in 

mindering worden gebracht, waarvoor in 

dat geval een betalingsopdracht voor het 

nettobedrag wordt gegeven: 

 a) de aan partijen bij 

aanbestedingscontracten of begunstigden 

van subsidies opgelegde boeten; 

 b) de op facturen en kostendeclaraties in 

mindering gebrachte kortingen, 

terugbetalingen en rabatten; 

 c) rente op betaalde voorfinancieringen; 

 d) verrekeningen voor onverschuldigd 

betaalde bedragen. 

 De in alinea 1, onder d) bedoelde 

verrekeningen kunnen plaatsvinden door 

rechtstreekse inhouding op een nieuwe, 

soortgelijke tussentijdse betaling of 

saldobetaling aan dezelfde begunstigde 

ten laste van het hoofdstuk, het artikel en 

het begrotingsjaar waarop het teveel 



betaalde is geboekt. 

 Op de in lid 1, onder c) en d) genoemde 

bedragen zijn de boekhoudregels van de 

Unie van toepassing. 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De kredieten worden gespecificeerd per 

titel en hoofdstuk; de hoofdstukken worden 

verder onderverdeeld in artikelen en 

posten. 

1. De kredieten worden gespecificeerd per 

titel en hoofdstuk; de hoofdstukken worden 

verder onderverdeeld in artikelen en 

posten. Bij de presentatie van de kredieten 

wordt een onderscheid gemaakt tussen 

werkingskredieten en investeringen. 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie kan binnen haar eigen 

afdeling van de begroting kredieten 

overschrijven, hetzij autonoom in de in 

artikel 23 bepaalde gevallen, hetzij na 

daartoe een verzoek om goedkeuring tot de 

begrotingsautoriteit te hebben gericht in de 

in artikel 24 bedoelde gevallen. 

2. De Commissie kan binnen haar eigen 

afdeling van de begroting kredieten 

overschrijven in de in artikel 23 bepaalde 

gevallen; in de in artikel 24 bedoelde 

gevallen, richt de Commissie of een 

andere instelling een verzoek om 

goedkeuring tot de begrotingsautoriteit. 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Slechts begrotingsonderdelen waarvoor 

in de begroting een krediet is toegestaan 

of die de vermelding pro memorie (p.m.) 

dragen, kunnen door middel van 

overschrijvingen van kredieten worden 

voorzien. 

Schrappen 

Amendement  52 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De kredieten die overeenkomen met 

bestemmingsontvangsten kunnen slechts 

worden overgeschreven voor zover die 

ontvangsten hun bestemming behouden. 

Schrappen 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Iedere andere instelling dan de 

Commissie kan binnen haar eigen afdeling 

van de begroting overschrijvingen van de 

ene titel naar de andere boven de grens van 

10% van de kredieten van het 

begrotingsjaar op het begrotingsonderdeel 

waarvan kredieten worden overgeschreven, 

aan de begrotingsautoriteit voorstellen. 

Deze overschrijvingen geschieden volgens 

de procedure van artikel 24. 

3. Iedere andere instelling dan de 

Commissie kan binnen haar eigen afdeling 

van de begroting overschrijvingen van de 

ene titel naar de andere boven de grens van 

15% van de kredieten van het 

begrotingsjaar op het begrotingsonderdeel 

waarvan kredieten worden overgeschreven, 

aan de begrotingsautoriteit voorstellen. 

Deze overschrijvingen geschieden volgens 

de procedure van artikel 24. 

Amendementen  54, 262, 267 en 268 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie kan binnen haar afdeling 

van de begroting autonoom: 

1. De Commissie kan binnen haar afdeling 

van de begroting: 

a) in ieder hoofdstuk vastleggingskredieten 

overschrijven; 

a) in ieder hoofdstuk vastleggingskredieten 

overschrijven; 

b) in iedere titel betalingskredieten 

overschrijven; 

b) in iedere titel betalingskredieten 

overschrijven, na voorafgaande 

kennisgeving aan het Parlement en de 

Raad en op voorwaarde dat noch het 

Parlement, noch de Raad binnen drie 

weken bezwaar maakt tegen de 

overschrijving; 

c) wat de personeelskosten en de 

huishoudelijke uitgaven betreft die 

gemeenschappelijk zijn voor verschillende 

c) wat de personeelskosten en de 

huishoudelijke uitgaven betreft, kredieten 

overschrijven van de ene titel naar de 



titels, kredieten overschrijven van de ene 

titel naar de andere; 

andere tot maximaal 15% van de kredieten 

van het jaar dat staat vermeld op het 

begrotingsonderdeel waarvan kredieten 

worden overgeschreven en tot maximaal 

30% van de kredieten van het jaar die 

staan vermeld op het begrotingsonderdeel 

waarnaar de kredieten worden 

overgeschreven; 

d) wat de beleidsuitgaven betreft, kredieten 

overschrijven van het ene hoofdstuk naar 

het andere binnen eenzelfde titel tot in 

totaal maximaal 10 % van de kredieten van 

het begrotingsjaar van het 

begrotingsonderdeel waarvan kredieten 

worden overgeschreven. 

d) wat de beleidsuitgaven betreft, kredieten 

overschrijven van het ene hoofdstuk naar 

het andere binnen eenzelfde titel tot in 

totaal maximaal 15 % van de kredieten van 

het begrotingsjaar van het 

begrotingsonderdeel waarvan kredieten 

worden overgeschreven; 

 Drie weken voordat zij de in de eerste 

alinea, punt b), vermelde overschrijvingen 

verricht, brengt de Commissie de 

begrotingsautoriteit op de hoogte van 

Indien binnen die termijn van drie weken 

door een van de twee takken van de 

begrotingsautoriteit naar behoren 

gemotiveerde redenen aangevoerd, geldt 

de procedure van artikel 24. 

2. De Commissie kan binnen haar afdeling 

van de begroting, mits zij de 

begrotingsautoriteit onmiddellijk op de 

hoogte brengt van haar besluit, de 

volgende overschrijvingen van kredieten 

van de ene titel naar de andere verrichten: 

2. De Commissie kan binnen haar afdeling 

van de begroting besluiten 

overschrijvingen van de ene titel naar de 

andere te verrichten van kredieten van de 

in artikel 43 genoemde titel 

"Voorzieningen", wanneer de vaststelling 

van een basisbesluit overeenkomstig de 

gewone wetgevingsprocedure van artikel 

294 VWEU de enige voorwaarde is om de 

reserve op te heffen, mits zij de 

begrotingsautoriteit onmiddellijk op de 

hoogte brengt van haar voornemen om dit 

te doen. 

a) overschrijvingen van kredieten van de in 

artikel 43 genoemde titel "Voorzieningen", 

wanneer de vaststelling van een 

basisbesluit overeenkomstig de gewone 

wetgevingsprocedure van artikel 294 

VWEU de enige voorwaarde is om de 

reserve op te heffen; 

 

b) in geval van internationale humanitaire 

rampen en crisissituaties die zich na 

1 december van het begrotingsjaar 

voordoen, kan de Commissie in 

2 bis. In geval van internationale 

humanitaire rampen en crisissituaties die 

zich na 1 december van het begrotingsjaar 

voordoen, kan de Commissie in 



uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde 

gevallen ongebruikte begrotingskredieten 

die voor het lopende begrotingsjaar nog 

beschikbaar zijn in begrotingstitels die 

onder rubriek 4 van het meerjarig 

financieel kader vallen, overschrijven naar 

de begrotingstitels die voor steunverlening 

in crisissituaties en humanitaire operaties 

zijn bedoeld. 

uitzonderlijke gevallen en onder 

vermelding van de redenen voor haar stap 

ongebruikte begrotingskredieten die voor 

het lopende begrotingsjaar nog beschikbaar 

zijn in begrotingstitels die onder rubriek 4 

van het meerjarig financieel kader vallen, 

overschrijven naar de begrotingstitels die 

voor steunverlening in crisissituaties en 

humanitaire operaties zijn bedoeld. 

 De Commissie brengt de twee takken van 

de begrotingsautoriteit onmiddellijk op de 

hoogte van deze overschrijvingen of van 

een dergelijk gebruik van kredieten voor 

het volgende jaar. 

 2 ter. De Commissie kan de informatie ter 

rechtvaardiging van de overschrijving 

verstrekken in de vorm van een intern 

werkdocument. 

 2 quater. De Commissie kan binnen haar 

afdeling van de begroting nog andere dan 

de in lid 1 bedoelde overschrijvingen 

voorstellen aan de begrotingsautoriteit. 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aan de begrotingsautoriteit voor te leggen 

overschrijvingen door de Commissie 

Aan de begrotingsautoriteit voor te leggen 

overschrijvingen door de instellingen 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie dient haar voorstellen tot 

overschrijving tegelijkertijd bij het 

Europees Parlement en de Raad in. 

1. De instellingen dienen hun voorstellen 

tegelijkertijd bij de twee takken van de 

begrotingsautoriteit in. 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De begrotingsautoriteit besluit op de in 

de leden 3 tot en met 6 beschreven wijze 

over de kredietoverschrijvingen, tenzij in 

titel I van deel twee anders is bepaald. 

2. De begrotingsautoriteit besluit op de in 

de leden 3, 4 en 6 beschreven wijze over 

de kredietoverschrijvingen, tenzij in titel I 

van deel twee anders is bepaald. 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Behoudens in dringende 

omstandigheden wordt door de Raad, met 

gekwalificeerde meerderheid van stemmen, 

en het Europees Parlement een besluit over 

het Commissievoorstel genomen binnen 

zes weken vanaf de datum waarop beide 

instellingen het voorstel voor elke aan hen 

voorgelegde overschrijving hebben 

ontvangen. 

3. Behoudens in naar behoren 

gemotiveerde dringende omstandigheden 

wordt door de Raad, met gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen, en het Europees 

Parlement een besluit over het voorstel van 

de instelling genomen binnen zes weken 

vanaf de datum waarop beide instellingen 

het voorstel voor elke aan hen voorgelegde 

overschrijving hebben ontvangen. 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Een voorstel tot overschrijving is 

goedgekeurd indien binnen de termijn van 

zes weken: 

4. Een voorstel tot overschrijving is 

goedgekeurd indien binnen de termijn van 

zes weken: 

a) het Europees Parlement en de Raad 

ermee instemmen, ofwel 
- beide takken van de begrotingautoriteit 

ermee instemmen, ofwel 

b) het Europees Parlement of de Raad 
ermee instemt en de andere instelling zich 

van een besluit onthoudt, ofwel 

- één van de twee takken van de 

begrotingsautoriteit ermee instemt en de 

andere instelling zich van een besluit 

onthoudt, ofwel 

c) het Europees Parlement en de Raad 
zich van een besluit onthouden dan wel 

geen besluit hebben genomen dat ingaat 

tegen het Commissievoorstel. 

- beide takken van de begrotingsautoriteit 
zich van een besluit onthouden dan wel 

geen besluit hebben genomen dat ingaat 

tegen het overschrijvingsvoorstel. 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 5 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Tenzij het Europees Parlement of de 

Raad bezwaar maakt, bedraagt de termijn 

niet zes weken zoals bepaald in lid 4, maar 

slechts drie weken indien: 

Schrappen 

a) de overschrijving minder dan 10 % 

vertegenwoordigt van de kredieten van het 

begrotingsonderdeel van waaruit de 

overschrijving plaatsvindt, en niet meer 

dan 5 miljoen euro bedraagt, of 

 

b) de overschrijving enkel betrekking 

heeft op betalingskredieten en het 

totaalbedrag van de overschrijving niet 

meer dan 100 miljoen euro bedraagt. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Indien het Europees Parlement of de 

Raad de overschrijving heeft gewijzigd 

terwijl de andere instelling ermee heeft 

ingestemd of zich van een besluit onthoudt, 

of indien zowel het Europees Parlement 

als de Raad de overschrijving heeft 

gewijzigd, wordt het laagste bedrag 

waaraan hetzij het Europees Parlement, 

hetzij de Raad zijn goedkeuring heeft 

gehecht, geacht te zijn goedgekeurd, tenzij 

de Commissie haar voorstel intrekt. 

6. Indien één van beide takken van de 

begrotingsautoriteit de overschrijving 

heeft gewijzigd terwijl de andere tak ermee 

heeft ingestemd of zich van een besluit 

onthoudt, of indien beide takken de 

overschrijving hebben gewijzigd, wordt 

het laagste bedrag waaraan hetzij het 

Europees Parlement, hetzij de Raad zijn 

goedkeuring heeft gehecht, geacht te zijn 

goedgekeurd, tenzij de instelling haar 

voorstel intrekt. 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 24 bis 

 Specifieke voorschriften voor 

overschrijvingen 

 1. Slechts begrotingsonderdelen waarvoor 

in de begroting een krediet is toegestaan 

of die de vermelding pro memorie (p.m.) 

dragen, kunnen door middel van 



overschrijvingen van kredieten worden 

voorzien. 

 2. De kredieten die overeenkomen met 

bestemmingsontvangsten kunnen slechts 

worden overgeschreven voor zover die 

ontvangsten hun bestemming behouden. 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Overschrijvingen die het gebruik van de 

reserve voor noodhulp mogelijk moeten 

maken, worden goedgekeurd door de 

begrotingsautoriteit op voorstel van de 

Commissie of door de Commissie zelf tot 

maximaal 10 % van de kredieten van het 

begrotingsjaar van het 

begrotingsonderdeel waarvan kredieten 

worden overgeschreven.  

2. Overschrijvingen die het gebruik van de 

reserve voor noodhulp mogelijk moeten 

maken, worden goedgekeurd door de 

begrotingsautoriteit op voorstel van de 

Commissie. Voor elke maatregel moet een 

afzonderlijk voorstel worden ingediend.  

De in artikel 24, leden 3 en 4, bepaalde 

procedure is van toepassing. Indien het 

Commissievoorstel niet door het Europees 

Parlement en de Raad wordt goedgekeurd 

en het Europees Parlement en de Raad 

niet tot een gemeenschappelijk standpunt 

inzake het gebruik van deze reserve 

komen, onthouden zij zich van een besluit 

inzake het overschrijvingsvoorstel van de 

Commissie. 

De in artikel 24, leden 3 en 4, bepaalde 

procedure is van toepassing. Indien het 

Commissievoorstel niet door beide takken 

van de begrotingsautoriteit wordt 

goedgekeurd en beide takken van de 

begrotingsautoriteit niet tot een 

gemeenschappelijk standpunt inzake het 

gebruik van deze reserve komen, 

onthouden zij zich van een besluit inzake 

het overschrijvingsvoorstel van de 

Commissie. 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Er worden specifieke, meetbare, 

haalbare, relevante en van een datum 

voorziene doelstellingen vastgelegd voor 

alle werkgebieden die door de begroting 

worden bestreken. De verwezenlijking van 

die doelstellingen worden gecontroleerd 

door per activiteit vastgestelde 

3. Er worden specifieke, meetbare, 

haalbare, relevante en van een datum 

voorziene doelstellingen vastgelegd voor 

alle werkgebieden die door de begroting 

worden bestreken. De verwezenlijking van 

die doelstellingen wordt gecontroleerd 

door per activiteit vastgestelde 



resultatenindicatoren en er wordt aan de 

begrotingsautoriteit informatie verstrekt 

door de met de uitgave belaste 

administratieve diensten. Die informatie 

wordt elk jaar zo spoedig mogelijk 

verstrekt, en uiterlijk in de documenten die 

de ontwerpbegroting vergezellen. 

resultatenindicatoren en er wordt aan de 

begrotingsautoriteit informatie verstrekt 

door de met de uitgave belaste 

administratieve diensten. Die informatie, 

als omschreven in artikel 34, lid 2 bis, 

onder d), wordt elk jaar zo spoedig 

mogelijk verstrekt, en uiterlijk in de 

documenten die de ontwerpbegroting 

vergezellen. 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Tijdens de begrotingsprocedure 

verstrekt de Commissie de benodigde 

gegevens voor een vergelijking tussen de 

ontwikkeling van de kredietbehoeften en 

de oorspronkelijke ramingen in de 

financiële memoranda. Deze gegevens 

omvatten inlichtingen over de gemaakte 

vorderingen en de stand van de 

werkzaamheden van de wetgevende 

autoriteit met betrekking tot de ingediende 

voorstellen. De kredietbehoeften worden 

eventueel herzien op basis van de stand 

van de beraadslagingen over het 

basisbesluit. 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Om het gevaar van fraude en 

onregelmatigheden te verkleinen, worden 

in het in lid 1 bedoelde financieel 

memorandum informatie betreffende het 

ingestelde internecontrolesysteem en een 

risico-evaluatie verstrekt, en worden 

bestaande en geplande preventie- en 

beschermingsmaatregelen opgegeven. 

2. Om het gevaar van fraude en 

onregelmatigheden te verkleinen, worden 

in het in lid 1 bedoelde financieel 

memorandum informatie betreffende het 

ingestelde internecontrolesysteem, een 

raming van de kosten en baten van door 

dergelijke systemen uitgevoerde controles 

en een risico-evaluatie verstrekt, en 

worden bestaande en geplande preventie- 

en beschermingsmaatregelen opgegeven. 

Amendement  67 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) nauwkeurige, samenhangende en 

transparante voorschriften voor controles 

met betrekking tot de rechten van de 

betrokkenen; 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) preventie, opsporing en correctie van 

fraude en onregelmatigheden; 

d) preventie, opsporing en follow-up van 

de correctie van fraude en 

onregelmatigheden, onverminderd de 

verantwoordelijkheden van de financiële 

actoren als omschreven in Hoofdstuk 3; 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Een effectieve interne controle is 

gebaseerd op beproefde internationale 

methoden en omvat in het bijzonder de 

volgende elementen: 

 a) een scheiding van taken; 

 b) een passende risicobeheersings- en 

controlestrategie, waaronder controles op 

het niveau van de begunstigden; 

 c) de vermijding van belangenconflicten; 

 d) passende controlesporen en de 

integriteit van de gegevens in 

gegevenssystemen; 

 e) procedures voor de bewaking van de 

prestaties en voor de follow-up van 

vastgestelde zwakheden van de interne 

controle en uitzonderingen; 

 f) een periodieke evaluatie van de goede 

werking van het interne controlesysteem. 



Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Een efficiënte interne controle is 

gebaseerd op de volgende elementen: 

 a) de uitvoering van een passende, door 

de relevante, bij de controleketen 

betrokken actoren onderling 

gecoördineerde risicobeheersings- en 

controlestrategie; 

 b) de toegankelijkheid van de 

controleresultaten voor alle relevante, bij 

de controleketen betrokken actoren; 

 c) gebruikmaking, waar passend, van 

beheersverklaringen van uitvoerende 

partners en onafhankelijke auditadviezen, 

mits de kwaliteit van de onderliggende 

werkzaamheden adequaat en 

aanvaardbaar is en dat het is verricht 

overeenkomstig gevestigde normen; 

 d) de tijdige toepassing van corrigerende 

maatregelen, waaronder passende en 

afschrikkende sancties; 

 e) duidelijke en ondubbelzinnige 

wetgeving als grondslag voor het beleid; 

 f) het wegnemen van dubbele controles; 

 g) het beginsel van verbetering van de 

kosten-batenverhouding van de controles, 

rekening houdend met het foutenrisico als 

omschreven in artikel 29. 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aanvaardbaar foutenrisico Foutenrisico 

De wetgevende autoriteit stelt volgens de 

procedure van artikel 322 VWEU op een 

passend niveau van aggregatie van de 

begroting vast hoe hoog het aanvaardbaar 

Wanneer de Commissie herziene of 

nieuwe voorstellen voor uitgaven indient, 

raamt zij de kosten van de administratie- 

en controlestelsels en het foutenrisico in 



foutenrisico is. Bij de kwijtingsprocedure 

overeenkomstig artikel 157, lid 2 wordt 

met dat besluit rekening gehouden. 

verband met de voorgestelde wetgeving 

per type en per lidstaat. 

Voor de bepaling van de hoogte van het 

aanvaardbaar foutenrisico wordt 

uitgegaan van een kosten-batenanalyse 

van controles. De lidstaten en de in artikel 

55, lid 1, onder b), genoemde entiteiten en 

personen brengen wanneer de Commissie 

daarom verzoekt aan haar verslag uit over 

de door hen gedragen kosten van 

controles en over het aantal uit de 

begroting van de Unie gefinancierde 

activiteiten en de omvang ervan. 

Indien het foutenpercentage bij de 

uitvoering van het programma 

aanhoudend hoog is, brengt de 

Commissie de zwakke punten in de 

controlesystemen in kaart, onderzoekt zij 

de kosten en baten van eventuele 

corrigerende maatregelen en neemt zij 

passende maatregelen, bijvoorbeeld een 

vereenvoudiging van de toepasselijke 

bepalingen, een bijsturing van het 

programma, een verscherping van de 

controles of stelt, zo nodig, de stopzetting 

van de activiteit voor. 

Het aanvaardbaar foutenrisico zal 

aandachtig worden bewaakt en worden 

herzien bij belangrijke veranderingen in 

de controleomgeving. 

De door de lidstaten erkende organen 

ingediende verklaringen betreffende het 

beheer van de systemen maken een 

integrerend onderdeel uit van 

doeltreffende nationale beheers- en 

controlesystemen. 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 29 bis 

 Scheiding van functies 

 De functies van rekenplichtige en betaler 

zijn gescheiden. 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De geconsolideerde jaarrekeningen en het 

door iedere instelling opgestelde verslag 

over het begrotings- en financieel beheer 

worden in het Publicatieblad van de 

Europese Unie bekendgemaakt. 

De geconsolideerde jaarrekeningen en het 

door iedere instelling opgestelde verslag 

over het begrotings- en financieel beheer 

worden na goedkeuring meteen 

bekendgemaakt in het Publicatieblad van 

de Europese Unie. 



Amendement  280 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie stelt op passende wijze 

haar informatie over de ontvangers van 

begrotingsmiddelen ter beschikking 

wanneer de begroting op een 

gecentraliseerde wijze en rechtstreeks 

door haar diensten of door delegaties van 

de Unie overeenkomstig artikel 53, tweede 

alinea, wordt uitgevoerd; in geval van 

andere beheersvormen stelt de Commissie 

op passende wijze de informatie over de 

ontvangers van middelen ter beschikking 

die haar wordt toegezonden door de 

instanties waaraan taken met betrekking tot 

de uitvoering van de begroting zijn 

gedelegeerd. 

2. De Commissie stelt op passende wijze 

haar informatie over haar contractanten 

en begunstigden van begrotingsmiddelen 

alsook over de precieze aard en het 

precieze doel van de maatregel die uit de 

begroting wordt gefinancierd ter 

beschikking wanneer de begroting op een 

gecentraliseerde wijze wordt uitgevoerd; in 

geval van andere beheersvormen stelt de 

Commissie op passende wijze de 

informatie over de contractanten en 

begunstigden van middelen ter 

beschikking die haar wordt toegezonden 

door de instanties waaraan taken met 

betrekking tot de uitvoering van de 

begroting zijn gedelegeerd. 

 Deze verplichting geldt ook voor de 

andere instellingen ten aanzien van hun 

contractanten en, indien van toepassing, 

hun begunstigden. 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Deze informatie wordt ter beschikking 

gesteld met inachtneming van de 

geheimhoudingsvereisten, met name de 
bescherming van persoonsgegevens als 

vastgesteld in Richtlijn 95/46/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad, en met 

inachtneming van de 

beveiligingsvereisten, rekening houdend 

met het bijzondere karakter van elk van de 

in artikel 53 genoemde beheersvormen en, 

voor zover van toepassing, in 

overeenstemming met de toepasselijke 

sectorale voorschriften. 

3. Deze informatie wordt ter beschikking 

gesteld met inachtneming van de 

geheimhoudings- en beveiligingsvereisten 

en, wanneer het natuurlijke personen 

betreft, het recht op eerbiediging van het 

privéleven en het recht op bescherming 

van de persoonsgegevens, als vastgesteld 

in Richtlijn 95/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad en Verordening 

(EG) nr. 45/2001 van het Europees 

Parlement en de Raad. 



 Wanneer het natuurlijke personen betreft, 

wordt de bekendgemaakte informatie 

beperkt tot de naam van de contractant of 

de begunstigde, de woonplaats, het 

toegekende bedrag en de bestemming 

ervan, en is de bekendmaking van deze 

gegevens gebaseerd op relevante criteria 

zoals de periodiciteit, het type of de 

omvang van de toekenning. Het 

detailgehalte van de bekendgemaakte 

informatie en de bekendmakingscriteria 

houden rekening met het bijzonder 

karakter van de sector en van elk van de 

in artikel 55 genoemde beheersvormen; 

het detailgehalte en de criteria worden 

vastgesteld aan de hand van de in 

artikel 199 bedoelde gedelegeerde 

verordening en, indien van toepassing, de 

toepasselijke sectorale voorschriften. 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het Europees Parlement, de Europese Raad 

en de Raad, het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, de Rekenkamer, het 

Economisch en Sociaal Comité, het Comité 

van de Regio's, de Ombudsman, de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en de EDEO stellen 

een raming op van hun ontvangsten en 

uitgaven, die zij vóór 1 juli van elk jaar aan 

de Commissie toezenden. 

Het Europees Parlement, de Europese Raad 

en de Raad, het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, de Rekenkamer, het 

Economisch en Sociaal Comité, het Comité 

van de Regio's, de Ombudsman, de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en de EDEO stellen 

een raming op van hun ontvangsten en 

uitgaven, die zij vóór 1 juli van elk jaar aan 

de Commissie en tegelijkertijd ter 

informatie aan de begrotingsautoriteit 
toezenden. 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze ramingen worden door deze 

instellingen vóór 1 juli van elk jaar tevens 

ter informatie toegezonden aan de 

De Commissie stelt haar eigen raming op 

en zendt deze na goedkeuring onverwijld 

aan de begrotingsautoriteit toe. 



begrotingsautoriteit. De Commissie stelt 

haar eigen raming op en zendt deze ook 

voor dezelfde datum aan de 

begrotingsautoriteit toe. 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elk in artikel 200 bedoeld orgaan zendt de 

Commissie en de begrotingsautoriteit 

overeenkomstig zijn oprichtingsbesluit 

uiterlijk op 31 maart van elk jaar een 

raming van zijn uitgaven en ontvangsten, 

met inbegrip van de tabel van zijn 

personeelsbestand, alsmede zijn 

ontwerpwerkprogramma toe. 

Elk in artikel 200 bedoeld orgaan zendt de 

Commissie en de begrotingsautoriteit 

overeenkomstig zijn oprichtingsbesluit 

tegelijkertijd en uiterlijk op 31 maart van 

elk jaar een raming van zijn uitgaven en 

ontvangsten, met inbegrip van de tabel van 

zijn personeelsbestand, alsmede zijn 

ontwerpwerkprogramma toe. 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De ontwerpbegroting bevat een algemene, 

samenvattende staat van de uitgaven en 

ontvangsten van de Unie en de in artikel 32 

bedoelde ramingen. 

De ontwerpbegroting bevat een algemene, 

samenvattende staat van de uitgaven en 

ontvangsten van de Unie, met inbegrip van 

een algemene, samenvattende staat van de 

reserve voor betalingen en vastleggingen, 
en de in artikel 32 bedoelde ramingen. 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Waar zulks relevant is, voegt de 

Commissie bij de ontwerpbegroting een 

financiële programmering voor de 

volgende jaren. 

2. De Commissie voegt bij de 

ontwerpbegroting een financiële 

programmering voor de volgende jaren. 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 2 bis (nieuw) 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Bij de ontwerpbegroting voegt de 

Commissie tevens: 

 a) een analyse van het financiële beheer 

van het afgelopen begrotingsjaar en van 

de staat van nog betaalbaar te stellen 

bedragen; 

 b) in voorkomend geval, een advies over 

de ramingen van de overige instellingen, 

dat met redenen omklede afwijkende 

ramingen kan inhouden; 

 c) ieder nuttig geacht werkdocument over 

het personeelsbestand van de instellingen 

en de subsidies die de Commissie aan de 

in artikel 196 ter bedoelde organen en de 

Europese Scholen toekent; een dergelijk 

werkdocument, dat het laatste 

goedgekeurde personeelsbestand bevat, 

geeft een overzicht van: 

 i) al het personeel dat bij de Unie in dienst 

is, met inbegrip van juridisch 

afzonderlijke entiteiten, aangegeven 

volgens het soort arbeidsovereenkomst; 

 ii) een toelichting op het beleid inzake vast 

en extern personeel en gendergelijkheid; 

 iii) het aantal posten dat is vervuld aan 

het begin van het jaar waarin de 

ontwerpbegroting wordt gepresenteerd, 

waarbij de verdeling per rang en 

administratieve eenheid wordt 

aangegeven, 

 iv) een uitsplitsing van de 

personeelsposten naar beleidsterrein; 

 v) voor elke categorie van extern 

personeel, het oorspronkelijk geraamde 

aantal voltijdsequivalenten op basis van 

de goedgekeurde kredieten, alsmede het 

aantal personen dat feitelijk geplaatst is 

aan het begin van het jaar waarin de 

ontwerpbegroting wordt gepresenteerd, 

waarbij de uitsplitsing per functiegroep 

wordt weergeven en waar passend per 

rang; en 

 d) de activiteitenoverzichten met: 



 i) gegevens over de verwezenlijking van 

alle eerder vastgestelde specifieke, 

meetbare, haalbare, relevante en van een 

datum voorziene doelstellingen voor de 

verschillende activiteiten alsmede de 

nieuwe doelstellingen, afgemeten aan 

indicatoren; 

 ii) een volledige motivering en een kosten-

batenanalyse van voorgestelde wijzigingen 

in het niveau van de kredieten; 

 iii) een duidelijke rechtvaardiging van 

maatregelen op het niveau van de Unie 

overeenkomstig, onder meer, het 

subsidiariteitsbeginsel; 

 iv) gegevens over de uitvoeringsgraad van 

de activiteiten van het voorgaande jaar en 

de uitvoeringsgraad voor het lopende jaar. 

 De resultaten van de evaluaties worden 

onderzocht en gebruikt om de voordelen 

aan te tonen die een voorgestelde 

wijziging van de begroting kan opleveren. 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Indien de Commissie de uitvoering 

van de begroting toevertrouwt aan 

publiek-particuliere partnerschappen 

(ppp) voegt zij bij de ontwerpbegroting 

een werkdocument met: 

 a) een jaarverslag van de prestaties van de 

bestaande ppp's in het voorgaande jaar; 

 b) de doelstellingen voor het jaar waar de 

ontwerpbegroting betrekking op heeft, 

waarbij zij eventuele specifieke 

begrotingsbehoeften aangeeft in verband 

met het behalen van die doelstellingen; 

 c) de administratieve kosten en de 

uitgevoerde begroting in totaal en per 

type, zoals omschreven in artikel 196 bis, 

alsmede per individueel ppp in het 

voorgaande jaar; 



 d) de hoogte van de financiële bijdragen 

van de begroting van de Unie en de 

waarde van de bijdragen in natura van de 

andere partners van elk ppp; 

 e) een overzicht van de personeelsformatie 

krachtens lid 2 bis, onder c), mutatis 

mutandis, van dergelijke ppp's waarvan 

het personeel geheel of gedeeltelijk wordt 

betaald met middelen van de Unie; met 

deze overzichten van de 

personeelsformatie wordt rekening 

gehouden bij de opstelling van het in 

lid 2 bis, onder c), bedoelde 

werkdocument.  

 Indien ppp's gebruik maken van 

financiële instrumenten, worden in het 

werkdocument de gegevens voor de 

uitvoering van en onverminderd 

lid 2 quater per ppp en per financieel 

instrument vermeld. 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. Indien de Commissie gebruik 

maakt van financiële instrumenten, voegt 

zij bij de ontwerpbegroting een 

werkdocument met een overzicht van: 

 a) het kapitaal dat is uitgegeven in de 

vorm van financiële instrumenten en dat 

is gefinancierd uit de begroting van de 

Unie, alsmede het algehele geïnvesteerde 

kapitaal per financieel instrument, ook 

door derde partijen, in totaal en als 

hefboompercentage per financieel 

instrument, de waarde van de 

deelnemingen in aandelenkapitaal- of 

quasi-aandelenkapitaalinvesteringen; 

 b) ontvangsten en terugbetalingen 

ontvangen in het voorgaande jaar en een 

raming voor het jaar waarop de 

ontwerpbegroting betrekking heeft; 

 c) het totale bedrag aan voorwaardelijke 

en bestaande verplichtingen van de Unie 



voortvloeiend uit de tenuitvoerlegging van 

financiële instrumenten in de voorgaande 

jaren, in totaal uitgesplitst naar: 

 i) alle mogelijke verplichtingen tegenover 

derde partijen in verband met garanties; 

 ii) alle mogelijke verplichtingen in 

verband met de hoogste opname van 

kredietlijnen verleend aan derde partijen, 

 iii) al het mogelijke verlies van 

achtergestelde schulden of deelnemingen 

of quasi-deelnemingen in 

aandelenkapitaal, of 

 iv) enige andere mogelijke of 

voorwaardelijke verplichtingen, alsmede 

enige relevante of mogelijk relevante 

informatie voor de beoordeling van 

risico's; 

 d) de financiële voorzieningen die op de 

begroting zijn gemaakt voor verwachte en 

onverwachte risico's, in totaal en per 

financieel instrument; 

 e) het percentage en het absolute aantal 

gevallen waarin garanties zijn opgenomen 

of achtergestelde schulden of 

deelnemingen of quasi-deelnemingen in 

aandelenkapitaal verloren zijn gegaan ten 

gevolge van waardevermindering of 

faillissement, in totaal en per financieel 

instrument voor het voorgaande jaar en 

de totale looptijd van het respectievelijke 

financiële instrument; 

 f) de gemiddelde duur tussen de betaling 

van financiële instrumenten in de vorm 

van achtergesteld schuldenkapitaal 

(mezzanine) aan de begunstigden en de 

opneming van dergelijk kapitaal;  indien 

dit meer dan drie jaar in beslag neemt, 

stelt de Commissie een actieplan op voor 

de verkorting van deze duur, in het kader 

van de jaarlijkse kwijtingsprocedure; 

 g) de geografische verdeling van de 

uitvoering (absorptie) van financiële 

instrumenten per lidstaat en per 

financieel instrument; 

 h) de administratieve uitgaven in verband 

met beheerskosten, terugbetaling of 



andere bedragen betaald voor het beheer 

van financiële instrumenten, indien dit is 

toevertrouwd aan derde partijen, in totaal 

en per beherende partij en per beheerd 

financieel instrument; 

 i) een overzicht van de personeelsformatie 

krachtens lid 2 bis, onder c), mutatis 

mutandis, indien het personeel geheel of 

gedeeltelijk wordt betaald met middelen 

van de Unie; met deze overzichten van de 

personeelsformatie wordt rekening 

gehouden bij de opstelling van het in 

lid 2 bis, onder c), bedoelde 

werkdocument.  

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Bij de ontwerpbegroting voegt de 

Commissie tevens alle andere 

werkdocumenten die zij dienstig acht ter 

ondersteuning van haar 

begrotingsverzoeken. 

Niet van toepassing op de Nederlandse 

tekst 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 4 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) al het personeel in de delegaties van de 

Unie op het moment van indiening van de 

ontwerpbegroting, uitgesplitst naar 

geografisch gebied, afzonderlijk land en 

missie, met opgave van het aantal ambten 

in de personeelsformatie, 

arbeidscontractanten, lokale 

functionarissen en gedetacheerde nationale 

deskundigen, alsmede de in de 

ontwerpbegroting gevraagde kredieten 

voor andere soorten personeel, met de 

bijbehorende ramingen van de 

voltijdsequivalente personeelsleden die 

binnen de grenzen van de gevraagde 

kredieten kunnen worden aangeworven. 

d) al het personeel in de delegaties van de 

Unie op het moment van indiening van de 

ontwerpbegroting, uitgesplitst naar 

geografisch gebied, gender, afzonderlijk 

land en missie, met opgave van het aantal 

ambten in de personeelsformatie, 

arbeidscontractanten, lokale 

functionarissen en gedetacheerde nationale 

deskundigen, alsmede de in de 

ontwerpbegroting gevraagde kredieten 

voor andere soorten personeel, met de 

bijbehorende ramingen van de 

voltijdsequivalente personeelsleden die 

binnen de grenzen van de gevraagde 

kredieten kunnen worden aangeworven. 



Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Bij de ontwerpbegroting voegt de 

Commissie een voorstel voor de 

beschikbaarstelling van de reserve voor 

betalingen en vastleggingen voor zich 

voordoende behoeften die oorspronkelijk 

niet voorzien waren in de jaarlijkse 

begroting of de verordening tot 

vaststelling van het meerjarig financieel 

kader. 

Amendement   87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. Daarnaast bezorgt de Commissie het 

Europees Parlement en de Raad samen 

met de ontwerpbegroting een 

werkdocument over het vastgoedbeleid, 

opgesteld door elke instelling en orgaan 

als bedoeld in artikel 196 ter, dat de 

volgende informatie bevat: 

 a) voor elk gebouw, de uitgaven en 

gebieden die gedekt zijn door de kredieten 

van de overeenkomstige begrotingslijnen; 

 b) de verwachte evolutie van de globale 

programmering van gebieden en locaties 

voor de komende jaren, met een 

beschrijving van de in artikel 195, lid 3, 

bedoelde vastgoedprojecten in de 

planningfase die reeds geïdentificeerd 

zijn; 

 c) de definitieve voorwaarden en kosten 

evenals relevante informatie betreffende 

de uitvoering van nieuwe 

vastgoedprojecten die overeenkomstig de 

in artikel 195, lid 3, vastgestelde 

procedure aan de begrotingsautoriteit zijn 

voorgelegd en niet in werkdocumenten 

van de vorige jaren zijn opgenomen; 



 d) de definitieve voorwaarden en kosten 

betreffende contractuitbreidingen die niet 

onderworpen zijn aan de in artikel 195, 

lid 3, vastgestelde procedure, maar een 

jaarlijkse kost van meer dan 500 000 EUR 

vertegenwoordigen.  

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tot wanneer het in artikel 314 VWEU 

genoemde bemiddelingscomité is 

bijeengekomen, kan de Commissie, op 

eigen initiatief of op verzoek van de 

overige instellingen met betrekking tot hun 

respectieve afdeling, gelijktijdig bij het 

Europees Parlement en de Raad nota's van 

wijzigingen indienen waarmee de 

ontwerpbegroting wordt gewijzigd op 

grond van nieuwe gegevens die ten tijde 

van de opstelling van het ontwerp niet 

bekend waren; dit kan onder meer een nota 

van wijzigingen zijn tot actualisering van 

de geraamde landbouwuitgaven. 

Op grond van nieuwe gegevens die ten 

tijde van de opstelling van de 

ontwerpbegroting niet bekend waren, kan 

de Commissie, op eigen initiatief of op 

verzoek van de overige instellingen met 

betrekking tot hun respectieve afdeling, 

gelijktijdig bij het Europees Parlement en 

de Raad nota's van wijzigingen indienen 

waarmee de ontwerpbegroting wordt 

gewijzigd, tijdig voordat het in artikel 314 

VWEU genoemde bemiddelingscomité is 

bijeengekomen. Dit kan onder meer een 

nota van wijzigingen omvatten tot 

actualisering van de geraamde 

landbouwuitgaven. 

Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Goedkeuring van het resultaat van het 

bemiddelingscomité 

Schrappen 

Zodra het bemiddelingscomité 

overeenstemming bereikt over een 

gemeenschappelijk ontwerp, streven het 

Europees Parlement en de Raad er 

overeenkomstig artikel 314, lid 6, VWEU 

naar zo spoedig mogelijk het resultaat van 

het bemiddelingscomité overeenkomstig 

hun respectieve reglement van orde goed 

te keuren. 

 

Amendement  90 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1. De Commissie presenteert een ontwerp 

van gewijzigde begroting voor de 

beschikbaarstelling van middelen uit het 

Europees solidariteitsfonds en een 

ontwerp van gewijzigde begroting voor elk 

van de volgende doeleinden:  

 a) overschot, 

 b) herziening van de raming van de 

traditionele eigen middelen en de BTW- 

en BNI-grondslagen, 

 c) verhoging van de raming van de 

ontvangsten en verlaging van de 

betalingskredieten. 

1. De Commissie kan in geval van 

onvermijdbare, uitzonderlijke of 

onvoorziene omstandigheden ontwerpen 

van gewijzigde begroting indienen. 

De Commissie kan in geval van 

onvermijdbare, uitzonderlijke of 

onvoorziene omstandigheden per jaar twee 

bijkomende ontwerpen van gewijzigde 

begroting indienen. 

Verzoeken om gewijzigde begrotingen die 

in de in de eerste alinea genoemde 

omstandigheden door andere instellingen 

dan de Commissie worden gedaan, worden 

doorgegeven aan de Commissie. 

Verzoeken om gewijzigde begrotingen die 

in de in de eerste alinea genoemde 

omstandigheden door andere instellingen 

dan de Commissie worden gedaan, worden 

doorgegeven aan de Commissie. 

Alvorens een ontwerp van gewijzigde 

begroting in te dienen, onderzoeken de 

Commissie en de overige instellingen de 

mogelijkheid om de desbetreffende 

kredieten te herschikken, op basis van de 

verwachting dat bepaalde kredieten niet 

volledig zullen worden opgebruikt. 

Alvorens een ontwerp van gewijzigde 

begroting in te dienen, onderzoeken de 

Commissie en de overige instellingen de 

mogelijkheid om de desbetreffende 

kredieten te herschikken, op basis van de 

verwachting dat bepaalde kredieten niet 

volledig zullen worden opgebruikt. 

2. De Commissie dient alle ontwerpen van 

gewijzigde begroting uiterlijk op 

1 september van elk jaar gelijktijdig bij het 

Europees Parlement en de Raad in, 

behoudens in uitzonderlijke 

omstandigheden. Zij kan bij de door 

andere instellingen ingediende verzoeken 

om gewijzigde begrotingen een advies 

voegen. 

2. Behalve in behoorlijk met redenen 

omklede uitzonderlijke omstandigheden of 

in geval van de beschikbaarstelling van 

middelen uit het Europees 

Solidariteitsfonds, waarvoor op elk 

moment van het jaar een ontwerp van 

gewijzigde begroting kan worden 

ingediend, dient de Commissie haar 

ontwerpen van gewijzigde begroting 

gelijktijdig in april en/of in augustus bij 

het Europees Parlement en de Raad in. Zij 



kan bij de door andere instellingen 

ingediende verzoeken om gewijzigde 

begrotingen een advies voegen. 

3. Het Europees Parlement en de Raad 

beraadslagen hierover met de vereiste 

spoed. 

3. Het Europees Parlement en de Raad 

beraadslagen hierover met de vereiste 

spoed. 

Amendement  91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) een algemene staat van uitgaven en 

ontvangsten; 

a) een algemene staat van uitgaven en 

ontvangsten, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen werkingskosten en 

investeringen; 

Amendement  92 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Administratieve uitgaven worden als 

volgt ingedeeld: 

 a) uitgaven voor het door de 

personeelsformatie toegestane aantal 

ambten: bij elke rubriek worden de 

daarmee overeenstemmende kredieten en 

het aantal posten vermeld; 

 b) uitgaven voor extern personeel en 

andere uitgaven als bedoeld in artikel 23, 

lid 1, onder c), en gefinancierd uit hoofde 

van de rubriek "Administratie" van het 

meerjarig financieel kader; 

 c) uitgaven voor gebouwen en andere, 

hiermee verband houdende uitgaven, 

waaronder die voor schoonmaak en 

onderhoud, huur, telecommunicatie, 

water, gas en elektriciteit; 

 d) extern personeel en technische 

ondersteuning, direct verband houdend 

met de tenuitvoerlegging van 

programma's. 

 De administratieve uitgaven van de 



Commissie die in verschillende titels 

voorkomen, worden opgenomen in een 

afzonderlijke samenvattende staat, 

ingedeeld naar type. 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Indien dit mogelijk en aangewezen 

is, stemmen artikelen en posten overeen 

met individuele verrichtingen die zijn 

uitgevoerd in het kader van een 

individuele activiteit. De gedelegeerde 

verordening bedoeld in artikel 199 bevat 

de richtsnoeren voor de indeling van de 

artikelen en posten, die erop is gericht de 

begroting zo transparant en compact 

mogelijk te maken. 

Amendement  94 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het gebruik van deze reserve moet vóór het 

einde van het begrotingsjaar plaatsvinden 

door middel van overschrijvingen volgens 

de procedure van de artikelen 21 en 23. 

Het gebruik van deze reserve moet zo snel 

mogelijk en vóór het einde van het 

begrotingsjaar plaatsvinden, in eerste 

instantie door middel van de reserve voor 

betalingen en vastleggingen, zoals 

bepaald in artikel 15, lid 3 bis, of door 

middel van overschrijvingen volgens de 

procedure van de artikelen 21 en 23. 

Amendementen   95 en 287 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de begroting worden opgenomen: 1. In de begroting worden opgenomen: 

a) in de algemene staat van ontvangsten en 

uitgaven: 

a) in de algemene staat van ontvangsten en 

uitgaven: 

i) de geraamde ontvangsten van de Unie i) de geraamde ontvangsten van de Unie 



voor het betrokken begrotingsjaar; voor het betrokken begrotingsjaar; 

ii) de geraamde ontvangsten van het vorige 

begrotingsjaar en de ontvangsten van het 

begrotingsjaar n - 2; 

ii) de geraamde ontvangsten van het vorige 

begrotingsjaar en de ontvangsten van het 

begrotingsjaar n - 2; 

iii) de vastleggings- en betalingskredieten 

voor het betrokken begrotingsjaar; 

iii) de vastleggings- en betalingskredieten 

voor het betrokken begrotingsjaar; 

iv) de vastleggings- en betalingskredieten 

van het vorige begrotingsjaar; 

iv) de vastleggings- en betalingskredieten 

van het vorige begrotingsjaar; 

v) de in het begrotingsjaar n - 2 

vastgelegde uitgaven en gedane betalingen; 

(v) de in het begrotingsjaar n - 2 

vastgelegde uitgaven en gedane betalingen, 

waarbij de betalingen tevens uitgedrukt 

worden als een percentage van de 

begroting; 

vi) een passende toelichting bij elk in 

artikel 41, lid 1, bedoeld onderdeel; 

vi) een passende toelichting bij elk in 

artikel 41, lid 1, bedoeld onderdeel; 

b) in elke afdeling van de begroting 

worden de ontvangsten en uitgaven 

volgens dezelfde structuur als onder a) 

aangegeven; 

b) in elke afdeling van de begroting 

worden de ontvangsten en uitgaven 

volgens dezelfde structuur als onder a) 

aangegeven; 

c) met betrekking tot het 

personeelsbestand: 

c) met betrekking tot het 

personeelsbestand: 

i) een personeelsformatie waarin, voor elke 

afdeling van de begroting, per rang in elke 

categorie en in elke groep, het aantal 

binnen de grenzen van de 

begrotingskredieten toegestane vaste en 

tijdelijke ambten is vastgesteld; 

i) een personeelsformatie waarin een 

volledig overzicht wordt gegeven van het 

totaal aan personeelsmiddelen en waarin, 

voor elke afdeling van de begroting, per 

rang in elke categorie en in elke groep, het 

aantal binnen de grenzen van de 

begrotingskredieten toegestane vaste en 

tijdelijke ambten is vastgesteld, vergezeld 

van een document met de 

voltijdsequivalenten van 

arbeidscontractanten en lokale 

functionarissen; 

ii) een personeelsformatie van de uit de 

kredieten voor onderzoek en 

technologische ontwikkeling bezoldigde 

personeelsleden voor eigen 

werkzaamheden, en een personeelsformatie 

van de uit dezelfde kredieten bezoldigde 

personeelsleden voor werkzaamheden 

onder contract, onderverdeeld naar 

categorie en naar rang en met onderscheid 

tussen vaste en tijdelijke ambten, waarvoor 

de uitgaven zijn toegestaan binnen de 

grenzen van de begrotingskredieten; 

ii) een personeelsformatie van de uit de 

kredieten voor onderzoek en 

technologische ontwikkeling bezoldigde 

personeelsleden voor eigen 

werkzaamheden, en een personeelsformatie 

van de uit dezelfde kredieten bezoldigde 

personeelsleden voor werkzaamheden 

onder contract, onderverdeeld naar 

categorie en naar rang en met onderscheid 

tussen vaste en tijdelijke ambten, waarvoor 

de uitgaven zijn toegestaan binnen de 

grenzen van de begrotingskredieten; 



iii) de onderverdeling van het 

wetenschappelijk en technisch personeel 

kan onder de bij elke begroting 

vastgestelde voorwaarden volgens groepen 

van rangen worden aangegeven. In de 

personeelsformatie wordt het aantal 

wetenschappelijk of technisch 

hooggekwalificeerde personeelsleden 

vermeld aan wie uit hoofde van de 

specifieke bepalingen van het statuut 

bijzondere voordelen worden toegekend; 

iii) de onderverdeling van het 

wetenschappelijk en technisch personeel 

kan onder de bij elke begroting 

vastgestelde voorwaarden volgens groepen 

van rangen worden aangegeven. In de 

personeelsformatie wordt het aantal 

wetenschappelijk of technisch 

hooggekwalificeerde personeelsleden 

vermeld aan wie uit hoofde van de 

specifieke bepalingen van het statuut 

bijzondere voordelen worden toegekend; 

iv) een personeelsformatie waarin voor alle 

in artikel 200 bedoelde organen die 

subsidies ten laste van de begroting 

ontvangen, per rang voor elke categorie het 

aantal ambten wordt vastgesteld. In de 

personeelsformaties wordt naast het aantal 

voor het begrotingsjaar toegestane ambten 

het aantal ambten vermeld dat voor het 

vorige begrotingsjaar was toegestaan; 

iv) een personeelsformatie waarin voor alle 

in artikel 196 ter bedoelde organen die 

subsidies ten laste van de begroting 

ontvangen, per rang voor elke categorie het 

aantal ambten wordt vastgesteld. In de 

personeelsformaties wordt naast het aantal 

voor het begrotingsjaar toegestane ambten 

het aantal ambten vermeld dat voor het 

vorige begrotingsjaar was toegestaan; 

 c bis) voor wat financiering van 

internationale organisaties betreft, 

verstrekt de Commissie in een bijlage bij 

haar afdeling de volgende details: 

 i) een overzicht van al deze bijdragen, 

uitgesplitst per Unieprogramma/-fonds en 

per internationale organisatie; 

 ii) een motivering van de redenen waarom 

het voor de Unie efficiënter was deze 

internationale organisaties te financieren 

in plaats van rechtstreeks zelf op te 

treden; 

d) met betrekking tot de opgenomen en 

verstrekte leningen: 

d) met betrekking tot de opgenomen en 

verstrekte leningen: 

i) in de algemene staat van ontvangsten, de 

met deze verrichtingen overeenkomende 

begrotingsonderdelen die dienen voor het 

boeken van de eventuele aflossingen door 

begunstigden die aanvankelijk in gebreke 

waren gebleven, zodat de 

honoreringsgarantie moest worden 

toegepast. Deze begrotingsonderdelen 

worden van de vermelding „pro memorie” 

(p.m.) en van de passende toelichtingen 

voorzien; 

i) in de algemene staat van ontvangsten, de 

met deze verrichtingen overeenkomende 

begrotingsonderdelen, in het bijzonder 

betreffende de tenuitvoerlegging van de 

financiële instrumenten (artikelen 130 en 

131) die dienen voor het boeken van de 

eventuele aflossingen door begunstigden 

die aanvankelijk in gebreke waren 

gebleven, zodat de honoreringsgarantie 

moest worden toegepast, alsmede enige 

ontvangsten afkomstig van de 

tenuitvoerlegging van financiële 

instrumenten. Deze begrotingsonderdelen 



worden van de vermelding "pro memorie" 

(p.m.) en van de passende toelichtingen 

voorzien; 

ii) in de afdeling van de Commissie: ii) in de afdeling van de Commissie: 

- de begrotingsonderdelen betreffende de 

honoreringsgaranties van de Unie voor 

deze verrichtingen. Zij worden van de 

vermelding "pro memorie" (p.m.) voorzien 

zolang uit dien hoofde geen daadwerkelijke 

last is gebleken die uit de definitieve 

middelen moet worden gedekt; 

- de begrotingsonderdelen betreffende de 

honoreringsgaranties en financiële 

instrumenten van de Unie voor deze 

verrichtingen. Zij worden van de 

vermelding "pro memorie" (p.m.) voorzien 

zolang uit dien hoofde geen daadwerkelijke 

last is gebleken die uit de definitieve 

middelen moet worden gedekt; 

- toelichtingen met verwijzing naar het 

basisbesluit en vermelding van het bedrag 

van de overwogen verrichtingen, de duur 

ervan en de financiële waarborg die de 

Unie voor de afwikkeling van deze 

verrichtingen op zich nemen; 

- toelichtingen met verwijzing naar het 

basisbesluit en vermelding van het bedrag 

van de overwogen verrichtingen, de duur 

ervan en de financiële waarborg of andere 

financiële instrumenten die door de Unie 

ten uitvoer zijn gelegd in verband met 

deze verrichtingen; 

 - een omvattende berekening van de 

hoogte van de totale middelen ten behoeve 

van financiële instrumenten als 

percentage van de begroting van de Unie; 

iii) in een bijlage bij de afdeling van de 

Commissie, ter indicatie: 

iii) in een bijlage bij de afdeling van de 

Commissie, ter indicatie: 

 - alle deelnemingen in aandelen door 

middel van financieringsinstrumenten of 

ppp's, vergezeld van een specifieke 

toelichting betreffende de prestaties 

daarvan; 

- de lopende kapitaalverrichtingen en het 

lopende beheer van de schulden, 

- de lopende kapitaalverrichtingen en het 

lopende beheer van de schulden, 

- de kapitaalverrichtingen en het beheer 

van de schulden voor het betrokken 

begrotingsjaar; 

- de kapitaalverrichtingen en het beheer 

van de schulden voor het betrokken 

begrotingsjaar; 

e) alle GBVB-uitgaven in één 

begrotingshoofdstuk, "GBVB" getiteld, 

met specifieke begrotingsartikelen. Die 

artikelen hebben betrekking op GBVB-

uitgaven en bevatten specifieke 

begrotingslijnen waarin in ieder geval de 

belangrijkste missies worden vermeld. 

e) alle GBVB-uitgaven in één 

begrotingshoofdstuk, "GBVB" getiteld, 

met specifieke begrotingsartikelen. Die 

artikelen hebben betrekking op GBVB-

uitgaven en bevatten een specifieke 

begrotingslijn per missie; 

 e bis) alle ontvangsten en uitgaven in het 

kader van de respectieve Europese 

ontwikkelingsfondsen, die worden 



opgenomen op een speciaal 

begrotingsonderdeel binnen de afdeling 

van de Commissie. 

Amendement  281 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het totale aantal toegestane ambten per 

personeelsformatie wordt niet 

overschreden. 

b) de instelling of het orgaan heeft 

deelgenomen aan een benchmark-studie 

met andere organen van de Unie en 

andere instellingen, waarmee is begonnen 

met de personeelsscreening van de 

Commissie. 

Amendement  96 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer bij de uitvoering van een 

handeling van de Unie de in de begroting 

beschikbare kredieten of de in het 

meerjarig financieel kader beschikbare 

toewijzingen zouden worden overschreden, 

kan die handeling in financieel opzicht pas 

ten uitvoer worden gelegd nadat de 

begroting is gewijzigd en, in voorkomend 

geval, het meerjarig financieel kader in die 

zin is herzien. 

Wanneer bij de uitvoering van een 

handeling van de Unie de in de begroting 

beschikbare kredieten of de in het 

meerjarig financieel kader beschikbare 

toewijzingen zouden worden overschreden, 

kan die handeling in financieel opzicht pas 

ten uitvoer worden gelegd nadat de 

begroting is gewijzigd en, in voorkomend 

geval, het meerjarig financieel kader in die 

zin is herzien. Voor de toepassing van dit 

artikel en onverminderd artikel 4, lid 2, 

wordt geacht sprake te zijn van een 

handeling van de Unie in geval van 

transacties tot het opnemen of verstrekken 

van leningen die gevolgen hebben voor de 

totale marge van het MFK (artikel 9, 

lid 4) van het lopende of de volgende 

jaren waarop het meerjarig financieel 

kader van toepassing is. 

Amendement  97 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – lid 2  

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten werken met de Commissie 

samen om te verzekeren dat de kredieten 

worden besteed volgens het beginsel van 

goed financieel beheer. 

2. De lidstaten werken met de Commissie 

samen om te verzekeren dat de kredieten 

worden besteed volgens het beginsel van 

goed financieel beheer en komen hun 

controle- en auditverplichtingen na 

overeenkomstig artikel 317 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. 

Amendement  98 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een basisbesluit is een 

wetgevingshandeling die een rechtsgrond 

geeft aan de actie en aan de uitvoering van 

de desbetreffende in de begroting 

opgenomen uitgave. 

Een basisbesluit is een 

wetgevingshandeling die een rechtsgrond 

geeft aan de actie en aan de uitvoering van 

de desbetreffende in de begroting 

opgenomen uitgave. Artikel 2 is van 

toepassing. 

Amendement  99 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In het kader van titel V van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie kan een 

basisbesluit een van de in artikel 26, lid 2, 

artikel 28, lid 1, artikel 29, artikel 31, 

lid 2, artikel 33 en artikel 37 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

genoemde vormen aannemen. 

3. In het kader van titel V van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (hierna 

"VWEU") kan een basisbesluit een van de 

volgende vormen aannemen: 

 - besluit van de Raad tot vaststelling en 

uitvoering van het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid 

(artikel 26, lid 2, VEU); 

 - besluit van de Raad betreffende een door 

een internationale situatie vereist 

operationeel optreden (artikel 28, lid 1, 

VEU); 

 - besluit van de Raad tot bepaling van de 

aanpak van de Unie ten aanzien van een 



bepaalde aangelegenheid van 

geografische of thematische aard 

(artikel 29 VEU); 

 - besluiten van de Raad ter bepaling van 

een optreden of een standpunt van de 

Unie, of ter uitvoering van een dergelijk 

optreden of standpunt (artikel 31, lid 2, 

eerste tot en met derde streepje, VEU) of 

ter benoeming van een speciale 

vertegenwoordiger (artikel 31, lid 2, vierde 

streepje, en artikel 33 VEU); 

 - sluiting van overeenkomsten met één of 

meer staten of internationale organisaties 

(artikel 37 VEU). 

Amendement  100 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – lid 5 – letter b - alinea's 2 bis en 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het totale bedrag van de kredieten voor de 

onder a) bedoelde proefprojecten mag niet 

hoger zijn dan 40 miljoen EUR per 

begrotingsjaar. 

 Het totale bedrag van de kredieten voor de 

in de eerste alinea van dit punt bedoelde 

nieuwe voorbereidende acties mag niet 

hoger zijn dan 50 miljoen EUR per 

begrotingsjaar en het totale bedrag van de 

daadwerkelijk vastgelegde kredieten voor 

voorbereidende acties mag niet hoger zijn 

dan 100 miljoen EUR. 

Amendement  101 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – lid 5 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) kredieten voor voorbereidende 

maatregelen op het gebied van titel V van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie. 

Deze maatregelen worden beperkt tot een 

korte periode en dienen om de 

voorwaarden vast te stellen voor het 

optreden van de Europese Unie ter 

c) kredieten voor voorbereidende 

maatregelen op het gebied van titel V van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

(betreffende  algemene bepalingen inzake 

het extern optreden van de Unie en 

specifieke bepalingen betreffende het 

gemeenschappelijk buitenlands en 



verwezenlijking van de doelstellingen van 

het GBVB en voor de goedkeuring van de 

nodige juridische instrumenten. 

veiligheidsbeleid). Deze maatregelen 

worden beperkt tot een korte periode en 

dienen om de voorwaarden vast te stellen 

voor het optreden van de Europese Unie ter 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het GBVB en voor de goedkeuring van de 

nodige juridische instrumenten. 

Voorbereidende maatregelen voor 

crisisbeheersingsoperaties van de Unie 

dienen onder meer om na te gaan wat de 

operationele behoeften zijn, te zorgen voor 

een snelle terbeschikkingstelling van de 

eerste middelen of ter plaatse de 

voorwaarden voor de start van de operatie 

te scheppen. 

Voorbereidende maatregelen voor 

crisisbeheersingsoperaties van de Unie 

dienen onder meer om na te gaan wat de 

operationele behoeften zijn, te zorgen voor 

een snelle terbeschikkingstelling van de 

eerste middelen of ter plaatse de 

voorwaarden voor de start van de operatie 

te scheppen. 

Voorbereidende maatregelen worden 

overeengekomen door de Raad, op voorstel 

van de hoge vertegenwoordiger van de 

Unie voor Buitenlandse Zaken en 

Veiligheidsbeleid. 

Voorbereidende maatregelen worden 

overeengekomen door de Raad, in nauwe 

samenwerking met de Commissie, en het 

Europees Parlement wordt ruim op tijd 

vooraf geraadpleegd en uitvoerig 

geïnformeerd over de voorbereidende 

maatregelen, met name die welke 

betrekking hebben op acties in het kader 

van het GVBV en het gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid. 

Met het oog op een snelle uitvoering van 

de voorlopige maatregelen wordt de 

Commissie zo spoedig mogelijk door de 

hoge vertegenwoordiger geïnformeerd over 

het voornemen van de Raad om tot een 

voorbereidende maatregel over te gaan en 

in het bijzonder over de hiervoor naar 

raming benodigde middelen. In 

overeenstemming met deze verordening 

neemt de Commissie alle nodige 

maatregelen om een snelle 

terbeschikkingstelling van de middelen te 

waarborgen; 

Met het oog op een snelle uitvoering van 

de voorlopige maatregelen worden het 

Europees Parlement en de Commissie zo 

spoedig mogelijk door de hoge 

vertegenwoordiger geïnformeerd over het 

voornemen van de Raad om tot een 

voorbereidende maatregel over te gaan en 

in het bijzonder over de hiervoor naar 

raming benodigde middelen. In 

overeenstemming met de bepalingen van 

deze verordening neemt de Commissie alle 

nodige maatregelen om een snelle 

terbeschikkingstelling van de middelen te 

waarborgen; 

Amendement  102 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 54 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het is alle financiële actoren en elke 

andere persoon die bij de uitvoering, het 

1. Het is alle financiële actoren en elke 

andere persoon die bij de uitvoering, het 



beheer, de audit of de controle van de 

begroting betrokken is, verboden enige 

handeling te verrichten waarbij hun eigen 

belangen in conflict kunnen komen met die 

van de Unie. Indien een dergelijk geval 

zich voordoet, dient de betrokkene van 

deze handeling af te zien en zich tot het 

bevoegde gezag te wenden. 

beheer, met inbegrip van voorbereidende 

handelingen op dit gebied, de audit of de 

controle van de begroting betrokken is, 

verboden enige handeling te verrichten 

waarbij hun eigen belangen in conflict 

kunnen komen met die van de Unie. Indien 

een dergelijk geval zich voordoet, dient de 

betrokkene van deze handeling af te zien 

en zich tot zijn hiërarchieke meerdere te 

wenden, die schriftelijk meedeelt of er 

sprake is van een belangenconflict. Indien 

er sprake blijkt te zijn van een 

belangenconflict beëindigt de betreffende 

persoon zijn of haar activiteiten in 

verband met de onderhavige zaak. De 

hiërarchieke meerdere neemt persoonlijk 

de nodige verdere maatregelen. 

Amendement  103 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 54 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een belangenconflict doet zich voor 

wanneer de onpartijdige en objectieve 

uitoefening van de functies van de in lid 1 

bedoelde financiële actor of andere persoon 

in gevaar wordt gebracht als gevolg van 

familiebanden, vriendschap, politieke 

gezindheid of nationaliteit, economische 

belangen of elke andere eventuele 

belangengemeenschap met de begunstigde. 

2. Een belangenconflict doet zich voor 

wanneer de onpartijdige en objectieve 

uitoefening van de functies van de in lid 1 

bedoelde financiële actor of andere persoon 

in gevaar wordt gebracht of in de ogen van 

het publiek als zodanig kan worden 

beschouwd als gevolg van familiebanden, 

vriendschap, politieke gezindheid of 

nationaliteit, economische belangen of elke 

andere eventuele belangengemeenschap 

met de begunstigde. 

 Er is kans op belangenconflicten in onder 

meer de volgende gevallen: 

 a) het aan zichzelf of aan derden die door 

bloedverwantschap of huwelijk verwant 

zijn of om andere specifieke redenen 

verlenen van ongerechtvaardigde directe 

of indirecte voordelen; 

 b) een weigering om aan een mogelijke 

begunstigde, ontvanger, kandidaat of 

inschrijver de rechten of voordelen te 

verlenen waarop zij recht hebben, of het 

in te hoge mate toekennen daarvan; 



 c) het verrichten van ongepaste of 

onrechtmatige handelingen dan wel het 

niet-verrichten van noodzakelijke 

handelingen. 

 Er wordt geacht sprake te zijn van een 

belangenconflict indien een mogelijke 

begunstigde, aanvrager, kandidaat of 

inschrijver een personeelslid is waarop 

het Personeelsstatuut van toepassing is, 

dan wel een arbeidscontractant, lokale 

functionaris of gedetacheerde nationale 

deskundige. 

Amendement  104 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) via haar diensten, via de delegaties van 

de Unie overeenkomstig de tweede alinea 

van artikel 53 of via uitvoerende 

agentschappen als bedoeld in artikel 59; 

a) via haar diensten, via personeel in de 

delegaties van de Unie onder leiding van 

het respectieve delegatiehoofd 

overeenkomstig de tweede alinea van 

artikel 53 of via uitvoerende agentschappen 

als bedoeld in artikel 59; 

Amendement  105 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) op indirecte wijze, onder gedeeld beheer 

met de lidstaten of door taken tot 

uitvoering van de begroting toe te 

vertrouwen aan: 

b) op indirecte wijze, onder gedeeld beheer 

met de lidstaten of, afhankelijk van een 

specifieke bepaling in het basisbesluit 

waarin tevens, behalve in de gevallen i) en 

iv), het type uitvoeringspartners en de 

soorten acties worden omschreven, door 

bepaalde specifieke taken tot uitvoering 

van de begroting toe te vertrouwen aan: 

i) derde landen of de door hen aangewezen 

organen; 

i) derde landen of de door hen aangewezen 

organen; 

ii) internationale organisaties en hun 

agentschappen; 

ii) internationale organisaties en hun 

agentschappen; 

iii) financiële instellingen waaraan 

overeenkomstig titel VIII de uitvoering 

van financieringsinstrumenten is 

 



toevertrouwd; 

iv) de Europese Investeringsbank en het 

Europees Investeringsfonds of elke andere 

dochter van de Bank; 

iv) de Europese Investeringsbank en het 

Europees Investeringsfonds; 

v) de in de artikelen 200 en 201 bedoelde 

organen; 

v) de in de artikelen 196 ter en 196 quater 

bedoelde organen; 

vi) publiekrechtelijke organen of 

privaatrechtelijke organen met een 

openbare dienstverleningstaak, mits deze 

laatste voldoende financiële garanties 

bieden; 

vi) publiekrechtelijke organen of 

privaatrechtelijke organen met een 

openbare dienstverleningstaak, mits deze 

laatste voldoende financiële garanties 

bieden; 

vii) privaatrechtelijke organen van een 

lidstaat, waaraan de uitvoering van een 

publiek-privaat partnerschap is 

toevertrouwd en die voldoende financiële 

garanties bieden; 

 

viii) personen aan wie de uitvoering van 

specifieke maatregelen in het kader van 

titel V van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie is toevertrouwd en die 

worden genoemd in het betrokken 

basisbesluit in de zin van artikel 51 van 

deze verordening. 

viii) personen aan wie de uitvoering van 

specifieke maatregelen op het gebied van 

het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid in het kader van titel V 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie is toevertrouwd en die worden 

genoemd in het betrokken basisbesluit in 

de zin van artikel 51 van deze verordening. 

 De Commissie blijft verantwoordelijk voor 

de uitvoering van de begroting 

(artikel 317 VWEU) en stelt het Europees 

Parlement in kennis van de acties 

uitgevoerd door de entiteiten genoemd in 

punt i) tot en met viii). Het financieel 

memorandum (artikel 27) omvat een 

grondige motivering voor de keuze van 

een particuliere entiteit als genoemd in 

punt i) tot en met viii). 

Amendement  106 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In het financieringsbesluit dat bij 

het jaarlijks activiteitenverslag wordt 

gevoegd (artikel 63, lid 9) worden de 

doelstellingen, de verwachte resultaten, de 

methode van uitvoering en het 

totaalbedrag van het financieringsplan 



vermeld. Tevens bevat het een 

beschrijving van de te financieren 

maatregelen en een vermelding van het 

aan elke maatregel toegewezen bedrag, 

alsmede een indicatief tijdschema voor de 

uitvoering. 

 In gevallen van indirect beheer worden 

tevens de gekozen uitvoerende partner, de 

gehanteerde criteria en de aan de partner 

toevertrouwde taken vermeld. 

Amendement  107 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De in lid 1, onder b), punt i) tot en 

met viii) genoemde entiteiten en personen 

werken ten volle mee aan de bescherming 

van de financiële belangen van de 

Europese Unie. De Europese Rekenkamer 

en OLAF moeten in alle gevallen het 

recht hebben om hun bevoegdheden uit 

hoofde van het VWEU ten volle uit te 

oefenen met betrekking tot de op deze 

wijze beheerde middelen. 

 De Commissie laat het toevertrouwen van 

uitvoerende taken afhangen van de 

aanwezigheid van transparante, niet-

discriminerende, efficiënte en 

doeltreffende beroepsprocedures met 

betrekking tot de feitelijke uitvoering van 

die taken, dan wel de uitvoering van een 

actieplan om dergelijke procedures te 

versterken. 

 De rekenplichtige houdt een lijst bij van 

entiteiten en personen aan wie bepaalde 

specifieke uitvoerende taken zijn 

toevertrouwd, en deze lijst wordt als 

bijlage bij de jaarrekeningen gevoegd. 

Alle overeenkomsten die met dergelijke 

entiteiten en personen worden gesloten 

worden op diens verzoek aan de 

begrotingsautoriteit beschikbaar gesteld. 

 De in lid 1, onder b, punt i) tot en met viii) 

genoemde entiteiten en personen waaraan 



uitvoeringstaken worden gedelegeerd, 

zorgen, in overeenstemming met 

artikel 31, lid 2, voor een adequate 

jaarlijkse bekendmaking achteraf van de 

begunstigden van begrotingsmiddelen. De 

Commissie wordt op de hoogte gesteld van 

de getroffen maatregelen. 

Amendement  108 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Verantwoordelijkheid voor de 

begrotingsuitvoering onder gedeeld 

beheer 

1. De lidstaten handelen met inachtneming 

van de beginselen van gezond financieel 

beheer, transparantie en non-discriminatie 

en geven zichtbaarheid aan het optreden 

van de Unie wanneer zij middelen van de 

Unie beheren. Zij komen daartoe de 

controle- en auditverplichtingen na en 

nemen de daaruit voortvloeiende 

verantwoordelijkheden op zich die in deze 

verordening zijn vastgesteld. Aanvullende 

voorschriften kunnen worden vastgesteld 

in sectorspecifieke regelgeving. 

1. Wanneer de Commissie de begroting 

onder gedeeld beheer uitvoert, worden de 

taken tot uitvoering van de begroting aan 

de lidstaten gedelegeerd. De lidstaten 

handelen met inachtneming van de 

beginselen van gezond financieel beheer, 

transparantie en non-discriminatie en 

geven zichtbaarheid aan het optreden van 

de Unie wanneer zij middelen van de Unie 

beheren. Daartoe komen de Commissie en 

de lidstaten hun respectieve controle- en 

auditverplichtingen na en nemen zij de 

daaruit voortvloeiende 

verantwoordelijkheden op zich die in deze 

verordening zijn vastgesteld. Aanvullende 

voorschriften worden vastgesteld in 

sectorspecifieke regelgeving. 

Amendement  109 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Specifieke taken van de lidstaten 

In het kader van de hun toevertrouwde 

taken voor de uitvoering van de begroting 

doen de lidstaten aan preventie, opsporing 

en correctie van onregelmatigheden en 

fraude. Daartoe verrichten zij vooraf en 

achteraf controles, met inbegrip van 

De lidstaten nemen, wanneer zij taken met 

betrekking tot de uitvoering van de 

begroting uitoefenen, alle nodige 

wetgevende, regelgevende, administratieve 

of andere maatregelen ter bescherming 

van de financiële belangen van de Unie. 



controles ter plaatse waar zulks dienstig 

is, om een effectieve en correcte 

uitvoering van uit de begroting 

gefinancierde acties te waarborgen, gaan 

zij over tot terugvordering van onterecht 

betaalde bedragen en stellen zij in 

voorkomend geval gerechtelijke 

procedures in. 

Hiertoe dienen zij met name: 

 a) zich ervan te vergewissen dat uit de 

begroting gefinancierde acties 

daadwerkelijk en naar behoren worden 

uitgevoerd, en daartoe organen te 

erkennen die bevoegd zijn om de middelen 

van de Unie te beheren en te controleren; 

 b) onregelmatigheden en fraude te 

voorkomen, te achterhalen en aan te 

pakken. 

 Daartoe voeren zij, overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel, en in 

overeenstemming met de lid 2, onder a, en 

leden 3 t/m 5, alsmede met de relevante 

sectorspecifieke regelgeving, vooraf en 

achteraf controles uit, met inbegrip van 

controles ter plaatse op representatieve 

steekproeven van verrichtingen, waar 

zulks dienstig is. Daarnaast gaan zij over 

tot terugvordering van onterecht betaalde 

bedragen en stellen zij in voorkomend 

geval gerechtelijke procedures in. De 

Commissie kan de systemen beoordelen 

die in de lidstaten zijn opgezet op verzoek 

van een lidstaat, op basis van haar eigen 

risicobeoordeling of overeenkomstig 

sectorspecifieke voorschriften. 

 Indien lidstaten fouten en/of 

onregelmatigheden die zij ontdekken 

onmiddellijk aan de Commissie bekend 

maken en verhelpen, met name door 

onterecht betaalde bedragen terug te 

vorderen, zijn zij vrijgesteld van financiële 

correcties in verband met deze fouten 

en/of onregelmatigheden tot het tijdstip 

van bekendmaking. 

De lidstaten leggen de ontvangers 

doeltreffende, afschrikkende en evenredige 

sancties op waarin is voorzien bij 

sectorspecifieke regelgeving en nationale 

De lidstaten leggen de ontvangers 

doeltreffende, afschrikkende en evenredige 

sancties op indien hierin is voorzien bij 

sectorspecifieke regelgeving en specifieke 

bepalingen in nationale wetgeving. 



wetgeving. 

Amendement  110 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Rol en bevoegdheden van de erkennende 

autoriteit 

3. Overeenkomstig sectorspecifieke 

regelgeving erkennen de lidstaten een of 

meer overheidsorganen die als enige 

bevoegd zijn om de middelen waarvoor de 

erkenning is verleend, adequaat te 

beheren en te controleren. Dit doet geen 

afbreuk aan de mogelijkheid voor de 

betrokken organen om naast het beheer van 

middelen van de Unie andere taken te 

verrichten of sommige taken aan andere 

organen toe te vertrouwen. 

3. Overeenkomstig criteria en procedures 

die zijn vastgelegd in sectorspecifieke 

regelgeving erkennen de lidstaten erkende 

organen die bevoegd zijn om de middelen 

van de Unie te beheren en intern te 

controleren. Dit doet geen afbreuk aan de 

mogelijkheid voor de betrokken organen 

om naast het beheer van middelen van de 

Unie andere taken te verrichten of 

sommige taken aan andere organen toe te 

vertrouwen. De erkennende autoriteit is 

daarnaast verantwoordelijk voor het 

uitoefenen van toezicht op de naleving 

van de erkenningsnormen door de 

erkende organen, op basis van bestaande 

controles en controleresultaten. Zij neemt 

alle dienstige maatregelen om ervoor te 

zorgen dat tekortkomingen bij de 

tenuitvoerlegging van de door haar 

erkende organen opgedragen taken 

worden verholpen, met inbegrip van 

schorsing en intrekking van de erkenning. 

De rol van de Commissie in het in lid 2 

bedoelde erkenningsproces wordt nader 

omschreven in de sectorspecifieke 

regelgeving, rekening houdend met de 

risico's in het betreffende beleidsterrein. 

De erkenning door een nationale 

autoriteit vindt plaats op grond van 

sectorspecifieke regelgeving die moet 

waarborgen dat het orgaan in staat is om 

de middelen adequaat te beheren. De 

sectorspecifieke regelgeving kan eveneens 

een rol in het erkenningsproces 

toekennen aan de Commissie. 

 

De erkennende autoriteit is 

verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het orgaan en voor het nemen 

 



van alle dienstige maatregelen om 

tekortkomingen in de werking ervan te 

verhelpen, met inbegrip van schorsing en 

intrekking van de erkenning. 

Amendement  111 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Rol en bevoegdheden van erkende 

organen 

4. De overeenkomstig lid 3 van dit artikel 

erkende organen: 

4. De lidstaten, op passend niveau, en wel 

door middel van de overeenkomstig lid 3 

van dit artikel erkende organen: 

a) stellen een doeltreffend en efficiënt 

internecontrolesysteem in en zien toe op de 

werking ervan; 

a) stellen een doeltreffend en efficiënt 

internecontrolesysteem in en zien toe op de 

werking ervan; 

b) gebruiken een stelsel van jaarrekeningen 

dat tijdig nauwkeurige, volledige en 

betrouwbare informatie verstrekt; 

b) gebruiken een stelsel van jaarrekeningen 

dat tijdig nauwkeurige, volledige en 

betrouwbare informatie verstrekt; 

c) onderwerpen zich aan onafhankelijke 

externe accountantscontrole, uitgevoerd 

volgens internationaal aanvaarde 

controlenormen door een instantie die 

functioneel onafhankelijk is van het 

erkende orgaan; 

c) verstrekken de vereiste gegeven en 

informatie in overeenstemming met lid 5; 

d) zorgen er overeenkomstig artikel 31, lid 

2, voor dat achteraf wordt bekendgemaakt 

wie in een begrotingsjaar middelen van de 

Unie heeft ontvangen; 

d) zorgen er overeenkomstig artikel 31, 

lid 2, voor dat achteraf wordt 

bekendgemaakt wie middelen van de Unie 

heeft ontvangen. De verwerking van 

persoonsgegevens vindt plaats 

overeenkomstig nationale bepalingen ter 

uitvoering van Richtlijn 95/46/EG. 

f) zien erop toe dat persoonsgegevens 

volgens de beginselen van Richtlijn 

95/46/EG worden beschermd. 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 Inhoud, tijdschema en controle van door 

de erkende organen gemelde gegevens 

5. De overeenkomstig lid 3 van dit artikel 

erkende organen bezorgen de Commissie 

vóór 1 februari van het volgende 

begrotingsjaar: 

5. De overeenkomstig lid 3 erkende 

organen bezorgen de Commissie vóór 

1 maart van het volgende begrotingsjaar:  

a) de rekeningen betreffende de voor de 

uitvoering van de toevertrouwde taken 

gedane uitgaven; 

a) de jaarrekeningen van de erkende 

organen inzake de uitgaven die zij hebben 

gedaan in het kader van de uitvoering van 

de aan hen toevertrouwde taken en bij de 

Commissie zijn ingediend met het oog op 

vergoeding, met inbegrip van 

vooruitbetalingen en bedragen waarvoor 

terugvorderingsprocedures lopen of zijn 

afgerond. Deze gegevens gaan vergezeld 

van een beheersverklaring waarin 

degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

beheer van de middelen bevestigen dat: 

 – de informatie op juiste, volledige en 

accurate wijze is gepresenteerd; 

 – de uitgaven zijn gebruikt voor de 

beoogde doelen, zoals omschreven in de 

sectorspecifieke regelgeving; 

 – de ingevoerde controleprocedures de 

nodige garanties verstrekken in verband 

met de wettigheid en regelmatigheid van 

de onderliggende verrichtingen; In een 

bijlage bij de verklaring worden, indien 

van toepassing, het foutenpercentage per 

type en een analyse van de fouten en 

voorbehouden verstrekt; 

b) een samenvatting van de resultaten van 

alle beschikbare verrichte audits en 
controles, in voorkomend geval met een 

analyse van vastgestelde tekortkomingen 

met een systematisch of repetitief karakter 

en met opgave van de reeds genomen of 

geplande corrigerende maatregelen; 

b) een samenvatting van de definitieve 

controleverslagen en van de verrichte 
controles, met een analyse van 

tekortkomingen met een systemisch of 

repetitief karakter en met opgave van de 

reeds genomen of geplande corrigerende 

maatregelen en de resultaten daarvan; 

c) een beheersverklaring betreffende de 

volledigheid, nauwkeurigheid en 

waarachtigheid van de rekeningen, de 

goede werking van het 

internecontrolesysteem, de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen en de eerbiediging van het 

beginsel van goed financieel beheer; 

De onder a) vermelde jaarrekeningen en 

de onder b) vermelde samenvatting gaan 

vergezeld van een advies door een 

onafhankelijk controleorgaan, opgesteld 

overeenkomstig internationaal gangbare 

controlenormen, waarin wordt 

aangegeven of de boekhoudgegevens een 

getrouw en eerlijk beeld geven, en of 

uitgaven waarvoor bij de Commissie om 



vergoeding is verzocht wettig en 

regelmatig zijn, alsmede of er sprake is 

van een goede werking van de ingestelde 

controleprocedures. Indien de beweringen 

in de beheersverklaring in het onderzoek 

in twijfel worden getrokken, wordt dit in 

het advies vermeld. In een bijlage bij het 

advies worden het foutenpercentage per 

type en een analyse van de fouten en 

voorbehouden verstrekt. 

d) een verklaring van een onafhankelijk 

controleorgaan over alle onderdelen van 

de onder c) van dit lid bedoelde 

beheersverklaring. 

 

Lidstaten die per beleidsterrein meer dan 

één orgaan hebben erkend, bezorgen de 

Commissie vóór 15 februari van het 

volgende begrotingsjaar voor het betrokken 

beleidsterrein een verslag waarin op 

nationaal niveau een synthese wordt 

gemaakt van alle beheersverklaringen en 

de daarover uitgebrachte onafhankelijke 

accountantsverklaringen. 

Lidstaten die per beleidsterrein meer dan 

één orgaan voor het beheer van fondsen 

hebben erkend, bezorgen de Commissie 

vóór 15 maart van het volgende 

begrotingsjaar voor het betrokken 

beleidsterrein een verslag waarin op 

nationaal niveau een synthese wordt 

gemaakt van alle beheersverklaringen en 

de overeenkomstige uitgebrachte 

onafhankelijke accountantsverklaringen. 

 De lidstaten publiceren deze informatie op 

het daarvoor geëigende niveau uiterlijk 

6 maanden na deze documenten bij de 

Commissie te hebben ingediend. 

Amendement  113 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Specifieke taken van de Commissie 

6. De Commissie: 6. Om ervoor te zorgen dat de middelen 

worden gebruikt in overeenstemming met 

de toepasbare voorschriften moet de 
Commissie: 

 - a) de manier controleren waarop de 

lidstaten hun verantwoordelijkheden 

nakomen, met name door tijdens de 

tenuitvoerlegging van programma’s 

controles uit te voeren; 

a) zorgt ervoor dat door middel van a) procedures toepassen voor tijdige 



passende procedures de rekeningen van de 

erkende organen tijdig worden 

goedgekeurd, dat de volledigheid, 

nauwkeurigheid en waarachtigheid ervan 

worden gewaarborgd, en dat gevallen van 

onregelmatigheid tijdig kunnen worden 

afgewikkeld; 

goedkeuring van de rekeningen van de 

erkende organen, om vast te stellen of de 

rekeningen volledig, nauwkeurig en 

waarheidsgetrouw zijn; 

b) sluit betalingen die in strijd met het 

recht van de Unie zijn verricht, van 

financiering door de Unie uit. 

b) betalingen die in strijd met het recht van 

de Unie zijn verricht, van financiering door 

de Unie uitsluiten; 

 b bis) betalingstermijnen onderbreken of 

betalingen opschorten in geval van 

ernstige tekortkomingen bij het toezicht 

door een lidstaat of bij het functioneren 

van een overeenkomstig lid 3 erkend 

orgaan, indien de vereiste acties niet 

onmiddellijk zijn ondernomen. 

De voorwaarden waaronder betalingen 

aan de lidstaten kunnen worden 

opgeschort door de Commissie of 

onderbroken door de gedelegeerd 

ordonnateur, worden bij sectorspecifieke 

regelgeving vastgesteld.  

De Commissie kan besluiten de 

onderbreking of schorsing van betalingen 

geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken 

nadat een lidstaat zijn opmerkingen heeft 

ingediend. In het jaarlijks 

activiteitenverslag van de bevoegde 

gedelegeerd ordonnateur van de 

Commissie komen alle verplichtingen uit 

hoofde van dit lid aan bod. 

Amendement  114 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Specifieke bepalingen inzake Europese 

territoriale samenwerking 

 6 bis. In sectorspecifieke regelgeving 

wordt rekening gehouden met de 

behoeften van programma's voor 

Europese territoriale samenwerking, met 

name wat betreft de inhoud van de 

jaarlijkse beheersverklaring, het 

erkenningsproces en de controlefunctie. 

Amendement  115 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 6 ter (nieuw) 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Nationale betrouwbaarheidsverklaringen 

 6 ter. De lidstaten geven een nationale 

verklaring af over de uitgaven die zijn 

gedaan in het kader van de methode van 

gedeeld beheer. Deze verklaring wordt 

ondertekend op passend politiek niveau en 

is gebaseerd op de in lid 5, onder c) 

bedoelde informatie en heeft in ieder 

geval betrekking op het doeltreffend 

functioneren van de interne 

controlesystemen en de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen. Een onafhankelijk 

adviesorgaan brengt advies uit over deze 

verklaring, die uiterlijk 15 maart van het 

jaar volgend op het betreffende 

begrotingsjaar bij de Commissie wordt 

ingediend. 

 De Rekenkamer en het Contactcomité van 

de hoogste controle-instanties van de 

Europese Unie worden geraadpleegd over 

de richtsnoeren voor de opstelling van 

deze nationale verklaringen. 

 Indien een lidstaat een nationale 

verklaring heeft afgegeven 

overeenkomstig onderhavig lid, wordt 

hiermee rekening gehouden bij het 

bepalen van de in lid 6 van dit artikel 

genoemde strategieën van de Commissie 

op het gebied van audit en controle en de 

vaststelling van risico op het niveau van 

de lidstaten overeenkomstig artikel 29; de 

verklaring wordt, mutatis mutandis, 

doorgestuurd naar de begrotingsautoriteit 

overeenkomstig artikel 63, lid 9. 

Amendement  116 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Entiteiten waaraan en personen aan wie 

overeenkomstig artikel 55, lid 1, onder b), 

taken tot uitvoering van de begroting zijn 

1. Entiteiten waaraan en personen aan wie 

overeenkomstig artikel 55, lid 1, onder b), 

taken tot uitvoering van de begroting zijn 



toevertrouwd, handelen met inachtneming 

van de beginselen van goed financieel 

beheer, transparantie en non-discriminatie 

en geven zichtbaarheid aan het optreden 

van de Unie wanneer zij middelen van de 

Unie beheren. Zij waarborgen daarbij een 

niveau van bescherming van de financiële 

belangen van de Unie dat gelijkwaardig is 

aan het bij deze verordening 

voorgeschreven niveau, rekening houdende 

met: 

toevertrouwd, anders dan de lidstaten, 

handelen met inachtneming van de 

beginselen van goed financieel beheer, 

transparantie en non-discriminatie en 

geven zichtbaarheid aan het optreden van 

de Unie wanneer zij middelen van de Unie 

beheren. Zij waarborgen daarbij een niveau 

van bescherming van de financiële 

belangen van de Unie dat gelijkwaardig is 

aan het bij deze verordening 

voorgeschreven niveau, rekening houdende 

met: 

a) de aard van de hen toevertrouwde taken 

en de betrokken bedragen; 

a) de aard van de hen toevertrouwde taken 

en de betrokken bedragen; 

b) de financiële risico's; b) de financiële risico's; 

c) de mate van zekerheid die wordt 

verschaft door hun systemen, regels en 

procedures, in combinatie met de 

maatregelen die door de Commissie 

worden genomen om de uitvoering van de 

toevertrouwde taken te superviseren en te 

ondersteunen. 

c) de mate van zekerheid die wordt 

verschaft door hun systemen, regels en 

procedures, in combinatie met de 

maatregelen die door de Commissie 

worden genomen om de uitvoering van de 

toevertrouwde taken te superviseren en te 

ondersteunen. 

Amendementen  117 en 282 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde entiteiten en 

personen, met het oog op dat doel: 

2. De in lid 1 bedoelde entiteiten en 

personen, met het oog op dat doel, en 

overeenkomstig normen die 

overeenstemmen met de normen die 

doorgaans in de Unie worden toegepast, 

of indien deze niet bestaan, met 

internationaal gangbare normen, en 

omschreven in de overeenkomst waarmee 

de gespecificeerde uitvoeringstaken 

worden toevertrouwd: 

a) stellen een doeltreffend en efficiënt 

internecontrolesysteem in en zien toe op de 

werking ervan; 

a) stellen een doeltreffend en efficiënt 

internecontrolesysteem in en zien toe op de 

werking ervan; 

b) gebruiken een stelsel van jaarrekeningen 

dat tijdig nauwkeurige, volledige en 

betrouwbare informatie verstrekt; 

b) gebruiken een stelsel van jaarrekeningen 

dat tijdig nauwkeurige, volledige en 

betrouwbare informatie verstrekt; 

c) onderwerpen zich aan onafhankelijke c) onderwerpen zich aan onafhankelijke 



externe accountantscontrole, uitgevoerd 

volgens internationaal aanvaarde 

controlenormen door een instantie die 

functioneel onafhankelijk is van de 

betrokken entiteit of persoon; 

externe accountantscontrole, uitgevoerd 

volgens internationaal aanvaarde 

controlenormen door een instantie die 

functioneel onafhankelijk is van de 

betrokken entiteit of persoon; 

d) passen regels en procedures toe die 

moeten voorzien in een adequate 

financiering uit middelen van de Unie via 

subsidies, overheidsopdrachten en 

financieringsinstrumenten; 

d) passen regels en procedures toe die 

moeten voorzien in een adequate 

financiering uit middelen van de Unie via 

subsidies, overheidsopdrachten en 

financieringsinstrumenten; 

e) zorgen er overeenkomstig artikel 31, lid 

2, voor dat achteraf wordt bekendgemaakt 

wie in een begrotingsjaar middelen van de 

Unie heeft ontvangen; 

e) zorgen er overeenkomstig artikel 31, 

lid 2, voor dat achteraf wordt 

bekendgemaakt wie middelen van de Unie 

heeft ontvangen en waarborgen de 

bescherming van persoonsgegevens 

overeenkomstig de beginselen van 

Richtlijn 95/46/EG; 

f) beschermen op afdoende wijze 

persoonsgegevens. 

f) beschermen op afdoende wijze 

persoonsgegevens zoals bepaald in 

Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) 

nr. 45/2001. 

De in artikel 55, lid 1, onder b), viii), 

bedoelde personen mogen stapsgewijs aan 

deze eisen voldoen. De financiële regels 

die zij vaststellen, dienen van tevoren door 

de Commissie te worden goedgekeurd. 

De financiële regels die zij vaststellen, 

dienen van tevoren door de Commissie te 

worden goedgekeurd, onverminderd het 

bepaalde in artikel 196ter en artikel 196 

quater. De in artikel 55, lid 1, onder b), 

punt viii), bedoelde personen mogen 

binnen de eerste zes maanden van hun 

mandaat stapsgewijs aan de onder a) t/m 

e) van dit lid genoemde eisen voldoen. 

Amendement  300 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Met het oog op de rechtszekerheid worden 

achteraf geen strengere regels voor 

deelname toegepast en wordt de 

begunstigden niet gevraagd financiële 

staten die reeds door de Commissie zijn 

goedgekeurd, opnieuw te berekenen. 

Amendement  288 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 3 bis (nieuw) 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Het melden van vermoede 

onregelmatigheden met Uniegelden in de 

lidstaten wordt door de instellingen en 

organen van de Unie actief aangemoedigd 

Amendement  118 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De gedelegeerd ordonnateur kan 

betalingen aan dergelijke entiteiten of 

personen geheel of gedeeltelijk 

onderbreken om nadere verificaties te 

verrichten wanneer hij kennis krijgt van 

informatie waaruit blijkt dat de werking 

van het internecontrolesysteem een 

belangrijke tekortkoming vertoont of dat 

door de betrokken entiteit of persoon 

gecertificeerde uitgaven verband houden 

met een grove onregelmatigheid en niet 

zijn gecorrigeerd, mits de onderbreking 

noodzakelijk is om te voorkomen dat de 

financiële belangen van de Unie ernstig 

worden geschaad. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 89 

kan de gedelegeerd ordonnateur betalingen 

aan dergelijke entiteiten of personen geheel 

of gedeeltelijk onderbreken om nadere 

verificaties te verrichten wanneer hij 

kennis krijgt van informatie waaruit blijkt 

dat de werking van het 

internecontrolesysteem een belangrijke 

tekortkoming vertoont of dat door de 

betrokken entiteit of persoon 

gecertificeerde uitgaven verband houden 

met een grove onregelmatigheid en niet 

zijn gecorrigeerd, mits de onderbreking 

noodzakelijk is om te voorkomen dat de 

financiële belangen van de Unie ernstig 

worden geschaad. 

Amendement  119 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De in lid 1 bedoelde entiteiten en 

personen bezorgen de Commissie: 

5. De in lid 1 bedoelde entiteiten en 

personen bezorgen de Commissie: 

a) een verslag over de uitvoering van de 

hun toevertrouwde taken; 

a) een verslag over de uitvoering van de 

hun toevertrouwde taken; 

b) de rekeningen betreffende de voor de 

uitvoering van de toevertrouwde taken 

gedane uitgaven; 

b) de rekeningen betreffende de voor de 

uitvoering van de toevertrouwde taken 

gedane uitgaven; 

c) een samenvatting van de resultaten van 

alle beschikbare verrichte audits en 

controles, in voorkomend geval met een 

analyse van vastgestelde tekortkomingen 

c) een samenvatting van de resultaten van 

alle beschikbare verrichte audits en 

controles, in voorkomend geval met een 

analyse van vastgestelde tekortkomingen 



met een systematisch of repetitief karakter 

en met opgave van de reeds genomen of 

geplande corrigerende maatregelen; 

met een systematisch of repetitief karakter 

en met opgave van de reeds genomen of 

geplande corrigerende maatregelen; 

d) een beheersverklaring betreffende de 

volledigheid, nauwkeurigheid en 

waarachtigheid van de rekeningen, de 

goede werking van het 

internecontrolesysteem, de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen en de eerbiediging van het 

beginsel van goed financieel beheer; 

d) een beheersverklaring die redelijke 

zekerheid verschaft dat: 

 i) de in het verslag opgenomen gegevens 

een getrouw en eerlijk beeld geven; 

 ii) de in de rekeningen genoemde 

bedragen voor het beoogde doel en 

overeenkomstig het beginsel van goed 

financieel beheer zijn ingezet; 

 iii) de ingevoerde controleprocedures de 

nodige garanties verstrekken in verband 

met de wettigheid en regelmatigheid van 

de onderliggende verrichtingen. 

e) een verklaring van een onafhankelijk 

controleorgaan over alle onderdelen van 

de onder d) van dit lid bedoelde 

beheersverklaring. 

e) Deze documenten gaan vergezeld van 

een advies door een onafhankelijk 

controleorgaan, opgesteld overeenkomstig 

internationaal gangbare controlenormen, 

over de volledigheid, nauwkeurigheid en 

waarachtigheid van de rekeningen, de 

goede werking van de controleprocedures 

en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen. Het 

controleorgaan brengt verslag uit indien 

de beweringen in de beheersverklaring in 

het onderzoek in twijfel worden 

getrokken. 

Deze verschillende elementen worden aan 

de Commissie bezorgd uiterlijk op 1 

februari van het volgende begrotingsjaar, 

met uitzondering van de onder e) bedoelde 

accountantsverklaring die uiterlijk op 15 

maart wordt bezorgd. 

Deze verschillende elementen worden aan 

de Commissie bezorgd uiterlijk op 

1 februari van het volgende begrotingsjaar, 

met uitzondering van de onder e) bedoelde 

accountantsverklaring die uiterlijk op 

15 maart wordt bezorgd. 

Deze verplichtingen gelden onverminderd 

de bepalingen van met internationale 

organisaties en derde landen gesloten 

overeenkomsten. Deze bepalingen 

omvatten ten minste de verplichting voor 

de entiteiten om de Commissie jaarlijks 

een verklaring te bezorgen dat de bijdrage 

Deze verplichtingen gelden onverminderd 

de bepalingen van met internationale 

organisaties en derde landen gesloten 

overeenkomsten. Deze bepalingen 

omvatten ten minste de verplichting voor 

de entiteiten om de Commissie jaarlijks 

een verklaring te bezorgen dat de bijdrage 



van de Unie in het betrokken 

begrotingsjaar is gebruikt, en dat daarover 

rekening en verantwoording is afgelegd, in 

overeenstemming met de voorschriften van 

lid 2 van dit artikel en met de uit de 

overeenkomst met de betrokken 

internationale organisatie of het betrokken 

derde land voortvloeiende verplichtingen. 

van de Unie in het betrokken 

begrotingsjaar is gebruikt, en dat daarover 

rekening en verantwoording is afgelegd, in 

overeenstemming met de voorschriften van 

lid 2 van dit artikel en met de uit de 

overeenkomst met de betrokken 

internationale organisatie of het betrokken 

derde land voortvloeiende verplichtingen, 

en gecontroleerd door de bevoegde 

hoogste controle-instantie. De resultaten 

van de controles worden meegedeeld aan 

de kwijtingsautoriteit. Dit laat de 

onderzoeksbevoegdheden van de 

Europese Rekenkamer en OLAF onverlet. 

Amendement  120 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie: 6. De Commissie: 

a) zorgt voor het toezicht op en de 

evaluatie van de uitvoering van de 

toevertrouwde taken; 

a) ziet erop toe dat de entiteiten hun 

verantwoordelijkheden nakomen, met 

name door tijdens de tenuitvoerlegging 

van programma’s controles en evaluaties 

uit te voeren; 

b) zorgt ervoor dat door middel van 

passende procedures de rekeningen van de 

entiteiten en personen tijdig worden 

goedgekeurd, dat de volledigheid, 

nauwkeurigheid en waarachtigheid ervan 

worden gewaarborgd, en dat gevallen van 

onregelmatigheid tijdig kunnen worden 

afgewikkeld; 

b) zorgt ervoor dat door middel van 

passende procedures de rekeningen van de 

entiteiten tijdig worden goedgekeurd, om 

vast te stellen of de rekeningen volledig, 

nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn, en 

te waarborgen dat gevallen van 

onregelmatigheid tijdig kunnen worden 

afgewikkeld; 

c) sluit betalingen die in strijd met de 

toepasselijke regels zijn verricht, van 

financiering door de Unie uit. 

c) sluit betalingen die in strijd met het 

recht van de Unie zijn verricht, van 

financiering door de Unie uit. 

Amendement  121 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De leden 5 en 6 zijn niet van toepassing 

op entiteiten en personen die het voorwerp 

7. De leden 5 en 6 zijn niet van toepassing 

op entiteiten van de Unie die het voorwerp 



zijn van een afzonderlijke procedure van 

kwijting door de begrotingsautoriteit. 

zijn van een afzonderlijke 

kwijtingsprocedure indien deze entiteiten 

de begroting van de Unie uitvoeren. 

Amendement  122 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 bis. De leden 1, 2 en 3 zijn mutatis 

mutandis van toepassing op het indirecte 

beheer van de kredieten die door het 

Europees Parlement zijn toegewezen aan 

zijn fracties. Het Europees Parlement stelt 

in dit verband uitvoeringsmaatregelen 

vast waarbij rekening wordt gehouden 

met de specifieke vereisten van de fracties. 

Amendement  123 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 62 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De bevoegde ordonnateur kan bij de 

vervulling van zijn taak worden bijgestaan 

door personeelsleden die onder zijn 

verantwoordelijkheid bepaalde 

handelingen verrichten die nodig zijn 

voor de uitvoering van de begroting en de 

verstrekking van informatie over de 

financiën en het beheer. Ter voorkoming 

van belangenconflicten gelden voor de 

personeelsleden die de gedelegeerde of 

gesubdelegeerde ordonnateurs bijstaan, 

de in artikel 54 bedoelde verplichtingen. 

Amendement  124 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 62 – lid 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. Telkens wanneer een gedelegeerde 

ordonnateur in functie treedt, van functie 

verandert of zijn functie beëindigt, stelt 

elke instelling de begrotingsautoriteit 



hiervan in kennis. 

Amendement  125 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 62 – lid 6 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 quater. Elke instelling stelt in haar 

interne regels de maatregelen betreffende 

het beheer van de kredieten vast die haar 

voor de goede uitvoering van haar 

begrotingsafdeling nodig lijken. Deze 

interne regels worden in de loop van de 

kwijtingsprocedure aan het Europees 

Parlement meegedeeld. 

Amendement  126 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 63 – lid 6 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De controles vooraf en de controles 

achteraf worden niet door dezelfde 

personeelsleden uitgevoerd. De voor de 

controles achteraf verantwoordelijke 

personeelsleden zijn geen ondergeschikten 

van de voor de controles vooraf 

verantwoordelijke personeelsleden. 

De controles vooraf en de controles 

achteraf worden niet door dezelfde 

personeelsleden uitgevoerd. De voor de 

controles achteraf verantwoordelijke 

personeelsleden zijn geen ondergeschikten 

van de voor de controles vooraf 

verantwoordelijke personeelsleden en vice 

versa. 

Amendement  127 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 63 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Elk bij het financieel beheer en de 

controle van de verrichtingen betrokken 

personeelslid dat van oordeel is dat een 

besluit dat zijn meerdere hem verplicht toe 

te passen of te accepteren onregelmatig is 

of strijdig met het beginsel van goed 

financieel beheer of de beroepscode die hij 

gehouden is te respecteren, deelt dit 

schriftelijk aan de gedelegeerd ordonnateur 

mee en, wanneer deze niet optreedt, aan de 

8. Elk bij het financieel beheer en de 

controle van de verrichtingen betrokken 

personeelslid dat van oordeel is dat een 

besluit dat zijn meerdere hem verplicht toe 

te passen of te accepteren onregelmatig is 

of strijdig met het beginsel van goed 

financieel beheer of de beroepscode die hij 

gehouden is te respecteren, deelt dit 

schriftelijk aan de gedelegeerd ordonnateur 

mee en, wanneer deze niet optreedt, aan de 



in artikel 70, lid 6, bedoelde instantie. In 

geval van illegale activiteiten, fraude of 

corruptie die de belangen van de Unie 

kunnen schaden, waarschuwt hij de in de 

geldende wetgeving aangewezen 

autoriteiten en instanties. 

in artikel 70, lid 6, bedoelde instantie. 

 In geval van illegale activiteiten, fraude of 

corruptie die de belangen van de Unie 

kunnen schaden, waarschuwt dit 

personeelslid de in de geldende wetgeving 

aangewezen autoriteiten en instanties. Bij 

fraudegevallen geldt deze laatste 

verplichting ook voor de onafhankelijke 

accountants die betrokken zijn bij het 

financieel beheer van de Unie. Door deze 

informatieverstrekking kan hun 

aansprakelijkheid niet in het geding 

komen. 

 Voor de toepassing van dit lid geniet het 

betrokken personeelslid van de relevante 

bepalingen van het Statuut. 

Amendement  128 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 65 – lid 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 bis. De rekenplichtige van de Commissie 

stelt regels vast voor het beheer en het 

gebruik van de trustrekeningen. 

Amendement  129 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 69 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd het bepaalde in de 

artikelen 70, 71 en 72, is elke ordonnateur, 

rekenplichtige of beheerder van gelden ter 

goede rekening tuchtrechtelijk 

verantwoordelijk en geldelijk aansprakelijk 

onder de voorwaarden vastgesteld in het 

statuut. Gevallen van illegale activiteit, 

fraude of corruptie die de belangen van de 

Unie kunnen schaden, worden voorgelegd 

2. Onverminderd het bepaalde in de 

artikelen 70, 71 en 72, is elke ordonnateur, 

rekenplichtige of beheerder van gelden ter 

goede rekening tuchtrechtelijk 

verantwoordelijk en geldelijk aansprakelijk 

onder de voorwaarden vastgesteld in het 

statuut. Gevallen van illegale activiteit, 

fraude of corruptie die de belangen van de 

Unie kunnen schaden, worden voorgelegd 



aan de in de geldende wetgeving 

aangewezen autoriteiten en instanties. 

aan de in de geldende wetgeving 

aangewezen autoriteiten en instanties, in 

het bijzonder aan OLAF. 

Amendement  130 

Voorstel voor een verordening 

Afdeling 4 – Titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

INVORDERINGSOPDRACHTEN INVORDERINGSOPDRACHTEN EN 

FINANCIËLE CORRECTIES 

Amendement  131 

Voorstel voor een verordening 

Artikel -76 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel -76 

 Definities 

 In deze afdeling: 

 a) zijn 'invorderingsopdrachten' 

instrumenten die worden toegepast om de 

ontvangst van onregelmatige uitgaven te 

corrigeren; in beginsel dienen de 

ontvangers van dergelijke uitgaven de 

onterecht ontvangen bedragen terug te 

betalen. Indien het onmogelijk is de 

hoogte van de betreffende uitgaven vast te 

stellen, kan de hoogte van het in te 

vorderen bedrag met andere 

wetenschappelijke middelen worden 

bepaald. Dergelijke middelen moeten in 

beginsel worden omschreven voordat de 

uitgaven worden vastgelegd; 

 b) zijn 'financiële correcties' 

instrumenten die voornamelijk bedoeld 

zijn om tekortkomingen in de 

beheerssystemen aan te pakken. Hiermee 

kunnen middelen worden ontnomen van 

lidstaten of derde landen of anderen die 

nalaten erop toe te zien dat de regels van 

de Unie correct worden toegepast. Tevens 

kunnen ze worden ingezet ter bevordering 

van de tenuitvoerlegging van het beleid 

van de Unie dat is vastgelegd in de 



rechtsgrond voor de respectievelijke 

bijdrage van de Unie. 

 In de rekeningen worden alle financiële 

correcties die zijn goedgekeurd en die 

moeten worden uitgevoerd aangegeven 

per fonds en per lidstaat, overeenkomstig 

artikel 132. 

Amendement  132 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De bij de schuldvordering behorende 

debetnota wordt aan de debiteur betekend 

en is voor de Commissie wat de inhoud 

betreft verbindend op het moment van 

betekening. 

Amendement  133 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 76 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De instelling kan de vaststelling van een 

schuldvordering jegens andere personen 

dan staten formeel neerleggen in een 

besluit dat een executoriale titel in de zin 

van artikel 299 VWEU vormt. 

2. De Raad, de Commissie of de Europese 

Centrale Bank kunnen de vaststelling van 

een schuldvordering jegens andere 

personen dan staten formeel neerleggen in 

een besluit dat een executoriale titel in de 

zin van artikel 299 VWEU vormt. Voor 

wat betreft de andere instellingen kan de 

Commissie namens hen een executoriale 

titel vaststellen in de zin van artikel 299 

VWEU, onder de voorwaarden die zijn 

vastgelegd in de gedelegeerde verordening 

als bedoeld in artikel 199. 

Amendement  134 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De rekenplichtige gaat over tot invordering 

door verrekening van de schuldvorderingen 

van de Unie wanneer de debiteur zelf een 

De rekenplichtige gaat over tot invordering 

door verrekening van de schuldvorderingen 

van de Unie wanneer de debiteur zelf een 



zekere, vaststaande en invorderbare 
vordering op de Unie heeft. 

vordering op de Unie heeft. Deze 

vorderingen moeten zeker, vaststaand en 

invorderbaar zijn. 

Amendement  135 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de bevoegde gedelegeerd 

ordonnateur overweegt geheel of 

gedeeltelijk van het invorderen van een 

vastgestelde schuldvordering af te zien, 

verifieert hij of dit regelmatig is en strookt 

met het beginsel van goed financieel 

beheer en het evenredigheidsbeginsel, 

volgens de procedures en conform de 

criteria vastgesteld in de gedelegeerde 

verordening als bedoeld in artikel 199. 

Het besluit wordt gemotiveerd. De 

ordonnateur kan dit besluit slechts 

delegeren onder de in de gedelegeerde 

verordening als bedoeld in artikel 199 

genoemde voorwaarden. 

2. Wanneer de bevoegde gedelegeerd 

ordonnateur overweegt geheel of 

gedeeltelijk van het invorderen van een 

vastgestelde schuldvordering af te zien, 

verifieert hij of dit regelmatig is en strookt 

met het beginsel van goed financieel 

beheer en het evenredigheidsbeginsel. Het 

besluit wordt gemotiveerd en wordt 

toegevoegd aan de in artikel 63, lid 9, 

bedoelde jaarlijkse activiteitenverslagen. 

De ordonnateur kan dit besluit delegeren. 

De bevoegde ordonnateur kan een 

vastgestelde schuldvordering geheel of 

gedeeltelijk annuleren overeenkomstig de 

in de gedelegeerde verordening als 

bedoeld in artikel 199 neergelegde 

voorwaarden. De gedeeltelijke annulering 

van een vastgestelde schuldvordering leidt 

niet tot afstand van een ten gunste van de 

Unie vastgesteld recht. 

De bevoegde ordonnateur kan een 

vastgestelde schuldvordering geheel of 

gedeeltelijk annuleren  De gedeeltelijke 

annulering van een vastgestelde 

schuldvordering leidt niet tot afstand van 

een ten gunste van de Unie vastgesteld 

recht. 

 De regels voor de procedures en de 

criteria voor een besluit als hierboven 

bedoeld, alsmede het delegeren daarvan 

door de ordonnateur en het annuleren 

van een vastgestelde schuldverordening, 

worden vastgelegd in de gedelegeerde 

verordening bedoeld in artikel 199. 

Amendement  136 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 2 bis. De in verband met 

onregelmatigheden of nalatigheden door 

de lidstaten teruggevorderde bedragen en 

de desbetreffende rentevergoedingen 

worden overgemaakt aan de 

beheersautoriteit en door haar geboekt als 

ontvangsten voor de maand waarin zij 

daadwerkelijk zijn geïnd. 

Amendement  137 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Bij de overmaking aan de begroting 

van de Unie van de teruggevorderde 

bedragen mag de lidstaat daarvan 20% 

inhouden als forfaitaire vergoeding voor 

de terugvorderingskosten, behalve voor de 

bedragen waarbij sprake is van 

onregelmatigheden of nalatigheden die te 

wijten zijn aan overheidsdiensten of 

andere instanties van de betrokken 

lidstaat. 

Amendement  138 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 – lid 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. In naar behoren gemotiveerde 

gevallen kunnen de lidstaten besluiten de 

terugvordering niet voort te zetten. Een 

dergelijk besluit kan alleen in de volgende 

gevallen worden genomen: 

 a) indien het totaal van de reeds gemaakte 

en de nog te verwachten 

terugvorderingskosten hoger is dan het 

terug te vorderen bedrag, of 

 b) indien de invordering onmogelijk blijkt 

als gevolg van de overeenkomstig het 

nationale recht van de betrokken lidstaat 

geconstateerde en erkende insolventie van 

de debiteur of van de personen die 

juridisch aansprakelijk zijn voor de 

onregelmatigheid. 



Amendement  139 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 77 bis 

 Financiële correcties door lidstaten bij 

gedeeld beheer uit hoofde van Deel 2, 

Titel II 

 1. In eerste instantie is het aan de 

lidstaten om onregelmatigheden te 

onderzoeken, op te treden wanneer een 

belangrijke wijziging wordt geconstateerd 

die de aard of de voorwaarden van de 

uitvoering of de controle van concrete 

acties of operationele programma's uit 

hoofde van Deel 2, Titel II, beïnvloedt, en 

de nodige financiële correcties te 

verrichten overeenkomstig de leden 2 tot 

en met 4. 

 Tevens vorderen zij middelen terug die 

getroffen zijn door onregelmatigheden bij 

uitgaven uit hoofde van Deel 2, Titel I. 

 2. De lidstaat past de financiële correcties 

toe die noodzakelijk zijn in verband met 

eenmalige of systematische 

onregelmatigheden die bij concrete acties 

of operationele programma's zijn 

geconstateerd. De door de lidstaat 

verrichte correcties bestaan in een 

volledige of gedeeltelijke intrekking van 

de overheidsbijdrage aan het operationele 

programma. De lidstaat houdt rekening 

met de aard en de ernst van de 

onregelmatigheden en met het financiële 

verlies voor de fondsen. 

 Indien de relevante rechtsgrond hierin 

voorziet, kunnen de middelen die op deze 

wijze beschikbaar komen opnieuw worden 

gebruikt door de lidstaat voor uitgaven 

binnen de betreffende operationele 

programma's (vervangende transactie). 

 3. De overeenkomstig lid 2 ingetrokken 

bijdrage mag niet opnieuw worden 

gebruikt: 



 a) voor de transactie of transacties waar 

de correctie betrekking op had, noch 

 b) in het geval van een financiële 

correctie voor een systematische 

onregelmatigheid, voor bestaande 

transacties binnen het geheel of een deel 

van de specifieke prioriteit waar de 

systematische onregelmatigheid is 

vastgesteld, noch 

 c) voor gevallen waarin een financiële 

correctie is uitgevoerd binnen een 

vervangende transactie. 

 4. Bij een systemische onregelmatigheid 

breidt de lidstaat zijn onderzoek uit tot alle 

acties die daarbij betrokken kunnen zijn. 

Amendement  140 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 77 ter 

 Criteria voor financiële correcties door de 

Commissie 

 1. De Commissie past financiële correcties 

toe door de bijdrage van de Unie aan een 

operationeel programma volledig of 

gedeeltelijk in te trekken als zij, na het 

nodige onderzoek, tot de conclusie komt 

dat: 

 a) het beheers- en controlesysteem van het 

programma ernstige tekortkomingen 

vertoont die de reeds voor het programma 

betaalde bijdrage van de Unie in gevaar 

brengen; 

 b) de uitgaven in een gecertificeerde 

uitgavenstaat onregelmatigheden 

vertonen die niet door de lidstaat zijn 

gecorrigeerd voordat de in dit lid bedoelde 

correctieprocedure werd ingeleid; 

 c) een lidstaat niet aan zijn verplichtingen 

uit hoofde van artikel 77 bis heeft voldaan 

voordat de in dit lid bedoelde 

correctieprocedure werd ingeleid. 



 2. De Commissie baseert haar financiële 

correcties op geconstateerde afzonderlijke 

onregelmatigheden, waarbij zij rekening 

houdt met de systemische aard van de 

onregelmatigheid om te bepalen of het 

nodig is een forfaitaire of geëxtrapoleerde 

correctie toe te passen. 

 Forfaitaire correcties worden alleen 

toegepast wanneer het onmogelijk is, 

gezien de aard van het geval, om ofwel de 

omvang en de hoogte van de 

geconstateerde onregelmatigheid te 

bepalen of om het te corrigeren bedrag te 

extrapoleren. 

 3. De Commissie houdt bij de vaststelling 

van het bedrag van een correctie rekening 

met de aard en de ernst van de 

onregelmatigheid, en met de omvang en 

de financiële consequenties van de 

tekortkomingen die in het betrokken 

operationele programma zijn 

geconstateerd. Tenzij anders bepaald in 

de betreffende rechtsgrond zijn de 

volgende correctiepercentages van 

toepassing: 

 a) correctie van 100% 

 De correctie kan op 100% worden 

vastgesteld wanneer het beheers- en 

controlesysteem van de lidstaat zulke 

ernstige tekortkomingen vertoont dat deze 

ertoe leiden dat de communautaire 

voorschriften in het geheel niet in acht 

zijn genomen, waardoor alle betalingen 

onregelmatig zijn; 

 b) correctie van 25% 

 Wanneer de toepassing door een lidstaat 

van zijn beheers- en controlesysteem 

ernstige tekortkomingen vertoont en er 

aanwijzingen zijn van wijdverbreide 

onregelmatigheden en nalatigheid bij het 

tegengaan van onregelmatige of 

frauduleuze praktijken, is een correctie 

van 25% gerechtvaardigd, omdat in een 

dergelijk geval redelijkerwijs mag worden 

aangenomen dat de mogelijkheid om 

straffeloos onregelmatige aanvragen in te 

dienen tot buitengewoon grote verliezen 



voor het Fonds zal leiden. Een correctie 

van 25% is ook passend voor 

onregelmatigheden in een afzonderlijk 

geval die even ernstig zijn maar niet het 

hele project ondeugdelijk maken; 

 c) correctie van 10% 

 Wanneer één of meer essentiële 

onderdelen van het systeem niet 

functioneren of zo slecht of zo zelden 

functioneren dat zij in het geheel niet 

effectief zijn als het erom gaat uit te 

maken of de aanvraag subsidiabel is dan 

wel een onregelmatigheid te voorkomen, 

is een correctie van 10% gerechtvaardigd, 

omdat dan redelijkerwijs mag worden 

geconcludeerd dat er een groot risico van 

wijdverbreide verliezen voor het Fonds 

bestaat. Een correctie van 10% is ook 

passend voor afzonderlijke, tamelijk 

ernstige onregelmatigheden in verband 

met essentiële onderdelen van het 

systeem; 

 d) correctie van 5% 

 Wanneer alle essentiële onderdelen van 

het systeem functioneren, maar dit niet 

gebeurt met de consistentie, frequentie of 

grondigheid als voorgeschreven bij de 

wetgeving, is een correctie van 5% 

gerechtvaardigd, aangezien dan 

redelijkerwijs mag worden geconcludeerd 

dat onder deze omstandigheden niet 

voldoende zekerheid is geboden wat de 

regelmatigheid van de aanvragen betreft 

en dat het risico voor het Fonds 

aanzienlijk is. Een correctie van 5% kan 

ook passend zijn indien bij afzonderlijke 

projecten sprake is van minder ernstige 

onregelmatigheden in verband met 

essentiële onderdelen. 

 Het feit dat de wijze waarop een systeem 

functioneert, voor verbetering vatbaar is, 

levert op zich niet voldoende gronden voor 

een financiële correctie op. Er moet 

sprake zijn van een ernstige tekortkoming 

ten aanzien van de naleving van expliciete 

voorschriften van de Unie of van normen 

inzake goede praktijken, en die 

tekortkoming moet het Fonds blootstellen 



aan een werkelijk risico dat een verlies zal 

worden geleden of een onregelmatigheid 

zal plaatsvinden. 

 e) correctie van 2% 

 Wanneer adequate prestaties zijn geleverd 

wat de essentiële onderdelen van het 

systeem betreft, maar een of meer 

aanvullende onderdelen absoluut niet 

hebben gefunctioneerd, is een correctie 

van 2% gerechtvaardigd gezien het 

kleinere risico van verliezen voor het 

Fonds en de geringere ernst van de 

inbreuk. 

 Een correctie van 2% zal tot 5% worden 

verhoogd wanneer dezelfde tekortkoming 

wordt geconstateerd met betrekking tot 

uitgaven die zijn gedaan na de datum 

waarop de eerste correctie is opgelegd, en 

de lidstaat na die eerste correctie heeft 

verzuimd adequate corrigerende 

maatregelen te nemen ten aanzien van het 

gedeelte van het systeem waarbij de 

betrokken tekortkoming is geconstateerd. 

 Een correctie van 2% is ook 

gerechtvaardigd wanneer de Commissie, 

zonder enige correctie op te leggen, de 

lidstaat erover heeft geïnformeerd dat 

verbeteringen moeten worden 

aangebracht in aanvullende onderdelen 

van het systeem die, hoewel zij wel 

degelijk bestaan, niet op bevredigende 

wijze functioneren, en de lidstaat de 

nodige maatregelen achterwege heeft 

gelaten. 

 Correcties in verband met tekortkomingen 

van aanvullende onderdelen van beheers- 

en controlesystemen worden uitsluitend 

opgelegd wanneer geen tekortkomingen 

zijn geconstateerd bij essentiële 

onderdelen. Als zowel essentiële als 

aanvullende onderdelen tekortkomingen 

vertonen, blijven de correcties beperkt tot 

het percentage dat voor de essentiële 

onderdelen geldt. 

 4. Wanneer een lidstaat zijn in de 

toepasselijke rechtsgrond vermelde 

verplichtingen niet nakomt, kan de 



Commissie, proportioneel aan de mate 

van niet-nakoming van deze 

verplichtingen, een financiële correctie 

toepassen door de bijdrage van de 

structuurfondsen aan de betrokken 

lidstaat geheel of gedeeltelijk in te 

trekken.  

 Tenzij anders bepaald in de betreffende 

rechtsgrond zijn de financiële correcties 

van toepassing op: 

 
a) niet-naleving van regels voor het 

plaatsen van overheidsopdrachten, en 
 

b) verschillen tussen de overeengekomen 

doelniveaus en de bereikte niveaus, 

alsmede 
 

c) andere verplichtingen die rechtstreeks 

voortvloeien uit de toepassing van de 

rechtsgrond of die zijn vastgelegd in een 

financieringsovereenkomst, indien het 

schenden van dergelijke verplichtingen 

het beleid van de Unie waar de 

financiering op is gebaseerd geheel of 

gedeeltelijk belemmert of indien de 

bescherming van de financiële belangen 

van de Unie dit vereist, 
 

vastgelegd in de gedelegeerde verordening 

waarnaar wordt verwezen in artikel 199. 
 

5. Wanneer de Commissie haar standpunt 

baseert op feiten die zijn geconstateerd 

door andere auditors dan die van haar 

eigen diensten, trekt zij met betrekking tot 

de financiële consequenties haar eigen 

conclusies, na onderzoek van de op grond 

van artikel 77 bis door de betrokken 

lidstaat genomen maatregelen, de 

overeenkomstig artikel 56 verstrekte 

verslagen en de eventuele antwoorden van 

de lidstaat. 

Amendement  141 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 77 quater 



 Verlaging van de financiële correcties 

 1. Het bedrag van de financiële correcties 

voor een specifiek fonds in een lidstaat 

waarop een dergelijke correctie van 

toepassing is, wordt verlaagd wanneer het 

beheersorgaan een getrouwe 

beheersverklaring heeft afgegeven: 

 a) wanneer de Commissie voor de twee 

opeenvolgende vorige jaren heeft 

vastgesteld dat een lidstaat een 

foutenpercentage van minder dan 2% 

heeft gehaald, met 10%, 

 b) wanneer de Commissie voor de vijf 

opeenvolgende vorige jaren heeft 

vastgesteld dat een lidstaat een 

foutenpercentage van minder dan 2% 

heeft gehaald, met 20%, 

 c) wanneer de Commissie voor de tien 

opeenvolgende vorige jaren heeft 

vastgesteld dat een lidstaat een 

foutenpercentage van minder dan 2% 

heeft gehaald, met 50%, 

 tenzij er bij de vaststelling van het 

foutenpercentage zelf sprake is van fraude 

of ander opzettelijk of duidelijk nalatig 

wangedrag. 

 2. De financiële correctie wordt met 

vijftien procent per fonds verlaagd 

wanneer een lidstaat een nationale 

verklaring heeft overgelegd betreffende de 

uitgaven onder het systeem van gedeeld 

beheer als bedoeld in artikel 56, lid 6 ter. 

 3. Zonder afbreuk te doen aan andere 

maatregelen van de Commissie, wordt een 

beheersorgaan dat een valse 

beheersverklaring indient uitgesloten van 

verlagingen als bedoeld in dit artikel. 

Amendement  142 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 77 quinquies 



 Procedure van hoor en wederhoor 

 1. Voordat de Commissie tot een 

financiële correctie besluit, leidt zij de 

procedure van hoor en wederhoor in door 

de lidstaat in kennis te stellen van haar 

voorlopige conclusies. 

 Binnen twee maanden na ontvangst van 

de voorlopige conclusies: 

 a) bevestigt de lidstaat de voorlopige 

conclusies te hebben ontvangen en ermee 

in te stemmen; of 

 b) als de Commissie een geëxtrapoleerde 

of forfaitaire financiële correctie 

voorstelt, wordt de lidstaat in de 

gelegenheid gesteld om, door onderzoek 

van de betrokken documentatie, aan te 

tonen dat de werkelijke omvang van de 

onregelmatigheid geringer is dan de 

Commissie in haar beoordeling stelt. 

 In overleg met de Commissie mag de 

lidstaat dit onderzoek beperken tot een 

passend deel of passende steekproef van 

de betrokken documentatie; of 

 c) nodigt de Commissie de lidstaat uit tot 

een hoorzitting, die wordt voorgezeten 

door een voorgeselecteerd panel 

bestaande uit deskundigen van zowel de 

lidstaten als de Commissie, waar beide 

partijen in een geest van samenwerking in 

het kader van het partnerschap proberen 

overeenstemming te bereiken over de 

opmerkingen en de daaruit te trekken 

conclusies. 

 De termijn voor de sub a) en b) bedoelde 

procedures wordt voor elke partij slechts 

één maal met maximum twee maanden 

verlengd na een met redenen omklede 

kennisgeving door de betrokken partij aan 

de andere partij. 

 De termijn voor sub c) bedoelde 

procedures mag niet meer bedragen dan 

vier maanden, tenzij een meerderheid van 

de leden van het deskundigenpanel een 

verlenging tot maximum 6 maanden 

toestaat, te rekenen vanaf de datum van 

de hoorzitting waarop tot deze verlenging 



wordt besloten. 

 2. De Commissie houdt rekening met alle 

door de lidstaat binnen de in lid 1 

genoemde termijn aangevoerde 

bewijsstukken. Als er geen 

overeenstemming wordt bereikt, neemt de 

Commissie uiterlijk drie maanden na de 

einddatum van het onderzoek of de 

hoorzitting een besluit over de financiële 

correctie, rekening houdend met alle 

informatie en opmerkingen die in de loop 

van de procedure zijn voorgelegd. 

 3. In geval van overeenstemming mag de 

lidstaat de betrokken middelen van de 

Unie opnieuw gebruiken, overeenkomstig 

artikel 77 bis, lid 2, tweede alinea. 

Amendement  143 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 77 sexies 

 Terugbetaling 

 1. Elke aan de algemene begroting van de 

Europese Unie te verrichten terugbetaling 

geschiedt vóór de vervaldag die is vermeld 

in de invorderingsopdracht die is 

opgesteld overeenkomstig artikel 76. Deze 

vervaldatum is de laatste dag van de 

tweede maand die volgt op de maand 

waarin de invorderingsopdracht is 

gegeven. 

 2. Elke vertraging van de terugbetaling 

geeft aanleiding tot rente wegens te late 

betaling, te rekenen vanaf de vervaldatum 

tot en met de datum van de 

daadwerkelijke betaling. De toe te passen 

rentevoet is anderhalf procentpunt hoger 

dan die welke de Europese Centrale Bank 

toepast bij haar voornaamste 

herfinancieringstransacties op de eerste 

werkdag van de maand waarin de 

vervaldatum valt. 

Amendement  144 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 81 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. In het financieringsbesluit worden 

de doelstellingen, de verwachte resultaten, 

de methode van uitvoering en het 

totaalbedrag van het financieringsplan 

vermeld. Tevens bevat het een 

beschrijving van de te financieren 

maatregelen en een vermelding van het 

aan elke maatregel toegewezen bedrag, 

alsmede een indicatief tijdschema voor de 

uitvoering. 

 In gevallen van indirect beheer worden 

tevens de gekozen uitvoerende partner, de 

gehanteerde criteria en de aan de partner 

toevertrouwde taken vermeld. 

Amendement  145 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 83 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor elke maatregel waardoor een 

uitgave ten laste van de begroting ontstaat, 

verricht de bevoegde ordonnateur een 

begrotingsvastlegging alvorens een 

individuele juridische verbintenis met 

derden te sluiten of middelen naar een 

trustfonds over te maken op grond van 

artikel 178. 

1. Ongeacht de bepalingen van artikel 82, 

lid 3, verricht de bevoegde ordonnateur 

voor elke maatregel waardoor een uitgave 

ten laste van de begroting ontstaat, een 

begrotingsvastlegging alvorens een 

individuele juridische verbintenis met 

derden te sluiten of middelen naar een 

trustfonds over te maken op grond van 

artikel 178. 

 Bij operaties echter op het gebied van 

humanitaire hulp, civiele bescherming en 

steun voor crisisbeheersing, en op 

voorwaarde dat het voor een efficiënte 

interventie van de Unie noodzakelijk is 

onmiddellijk een juridische verbintenis 

met derden te sluiten zonder dat het 

mogelijk is vooraf de betrokken 

begrotingsvastlegging te verrichten, kan 

deze worden verricht onmiddellijk na het 

sluiten van een juridische verbintenis met 

derden. 

Amendement  146 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 83 – lid 3 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elke individuele juridische verbintenis die 

volgt op een globale vastlegging wordt 

vóór ondertekening door de bevoegde 

ordonnateur in de begrotingsboekhouding 

ingeschreven ten laste van de globale 

vastlegging. Waar het gaat om operaties 

op het gebied van humanitaire hulp en 

civiele bescherming, steun voor 

crisisbeheersing en spoedeisende gevallen 

mogen de bedragen onmiddellijk na de 

ondertekening van de individuele 

juridische verbintenis worden 

ingeschreven. 

Elke individuele juridische verbintenis die 

volgt op een globale vastlegging wordt 

vóór ondertekening door de bevoegde 

ordonnateur in de begrotingsboekhouding 

ingeschreven ten laste van de globale 

vastlegging. 

Amendement  147 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 87 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Betalingen gebeuren door overschrijving, 

door middel van een cheque of van een 

debetkaart. 

Amendement  148 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 87 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De voorfinancieringsbetalingen worden 

door de bevoegde ordonnateur regelmatig 

vereffend. Daartoe worden de nodige 

bepalingen opgenomen in de contracten, 

subsidiebesluiten en –overeenkomsten en 

in de delegatieovereenkomsten waarbij 

uitvoeringstaken worden toevertrouwd aan 

de in artikel 55, lid 1, onder b), genoemde 

entiteiten en personen. 

4. De voorfinancieringsbetalingen worden 

door de bevoegde ordonnateur regelmatig 

vereffend, overeenkomstig de 

economische omvang en het tijdschema 

van het onderliggende project. Bij 

voorfinancieringsbedragen van meer dan 

2 miljoen EUR en die meer dan 50% van 

de totale te financieren operatie bedragen, 

worden op zijn minst één maal per jaar 

gedurende de volledige looptijd van de 

operatie controles achteraf verricht. 

Daartoe worden de nodige bepalingen 

opgenomen in de contracten, 

subsidiebesluiten en –overeenkomsten en 



in de delegatieovereenkomsten waarbij 

uitvoeringstaken worden toevertrouwd aan 

de in artikel 55, lid 1, onder b), genoemde 

entiteiten en personen. 

Amendement  149 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 89 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tot betaalbaarstelling, afgifte van 

betalingsopdrachten en betaling van 

uitgaven wordt overgegaan binnen de in 

de gedelegeerde verordening als bedoeld 

in artikel 199 vastgestelde termijnen. In 

die verordening worden tevens de 

voorwaarden aangegeven waaronder te 

laat betaalde crediteuren recht hebben op 

achterstandsrente ten laste van het 

begrotingsonderdeel dat de hoofdsom van 

de betrokken uitgaven draagt. 

1. De termijnen voor het verrichten van 

betalingen bedragen: 

 a) 90 kalenderdagen voor contracten, 

subsidieovereenkomsten en besluiten 

waarvan de geleverde technische 

prestaties of acties bijzonder moeilijk te 

evalueren zijn en waarvan de betaling 

afhankelijk wordt gesteld van de 

goedkeuring van een verslag of 

certificaat; 

 b) 60 kalenderdagen voor alle andere 

contracten, subsidieovereenkomsten en 

besluiten waarvan de betaling afhankelijk 

wordt gesteld van de goedkeuring van een 

verslag of certificaat; 

 c) 30 kalenderdagen in alle andere 

gevallen. 

 Deze termijnen zijn niet van toepassing op 

betalingen die onder gedeeld beheer 

worden verricht. 

 2. De bevoegde gedelegeerd of 

gesubdelegeerd ordonnateur kan de 

betalingstermijn evenwel op ieder moment 

opschorten, indien hij de crediteuren 

ervan in kennis stelt dat aan het verzoek 

om betaling niet kan worden voldaan 

omdat het bedrag niet verschuldigd is dan 



wel omdat de vereiste bewijsstukken niet 

zijn overgelegd. Wanneer de bevoegde 

ordonnateur kennis krijgt van informatie 

op grond waarvan de subsidiabiliteit van 

in een verzoek om betaling opgenomen 

uitgaven kan worden betwijfeld, kan hij 

de betalingstermijn opschorten, zodat 

aanvullende verificaties kunnen worden 

verricht, waaronder begrepen in de vorm 

van controles ter plaatse, om vóór de 

betaling zekerheid te verkrijgen over de 

subsidiabiliteit van de uitgaven. 

 De betreffende crediteuren worden 

schriftelijk in kennis gesteld van de 

redenen voor de opschorting. 

 Wanneer de opschorting langer duurt dan 

twee maanden, neemt het bevoegde 

goedkeuringscomité een besluit over de 

voortzetting van de opschorting op basis 

van een aanvraag van de crediteur. 

 Bij het verstrijken van de in lid 1 

vastgelegde termijnen kan de crediteur 

rente in rekening brengen. 

Amendement  150 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 7 – Titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

COMPUTERSYSTEMEN COMPUTERSYSTEMEN EN 

ELEKTRONISCH BESTUUR 

Amendement  151 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 91 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Mits de betrokken instellingen daarmee 

van tevoren instemmen, kan alle 

documentenverkeer tussen instellingen via 

elektronische weg plaatsvinden. 

Mits de betrokken instellingen en lidstaten 

daarmee van tevoren instemmen, kan alle 

documentenverkeer tussen hen via 

elektronische weg plaatsvinden. 

Amendement  152 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 91 bis (nieuw) 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 91 bis 

 Elektronisch bestuur (e-bestuur) 

 Alle ontwerpvoorstellen die bij de 

wetgevingsautoriteit worden ingediend, 

zijn geschikt voor gebruiksvriendelijke 

informatietechnologietoepassingen op alle 

niveaus, met name op het niveau van de 

eindontvangers van financiële middelen. 

 Wanneer middelen worden beheerd in 

gedeeld beheer als bedoeld in artikel 56, 

zorgen de Commissie en de lidstaten bij 

het beheer van de begroting voor de 

interoperabiliteit van de verzamelde of op 

een andere wijze ontvangen en 

doorgezonden gegevens. 

 Wanneer gegevens in een elektronisch 

formaat beschikbaar zijn, moet worden 

voorzien in de mogelijkheid deze in dit 

formaat door te zenden. Indien nodig 

komen de lidstaten en de Commissie 

uniforme datatransmissienormen overeen. 

 De directoraten van de Commissie, de 

uitvoerende agentschappen en de in 

artikel 200 bedoelde entiteiten passen 

uniforme normen toe voor elektronische 

informatie die wordt verstrekt aan derden 

in het kader van aanbestedings- en 

subsidieprocedures. In de uiterste mate 

van het mogelijke ontwerpen en hanteren 

zij uniforme normen voor de indiening, 

opslag en verwerking van gegevens in het 

kader van aanbestedings- en 

subsidieprocedures, en hiertoe wijzen zij 

één "elektronisch 

gegevensuitwisselingsterrein" aan voor 

potentiële begunstigden, begunstigden, 

kandidaten en inschrijvers. 

 De Commissie stelt een "Chief 

Intelligence Officer" (CIO) aan die toeziet 

op de toepassing van deze bepaling en in 

het kader van de uitvoering van de 

begroting regelmatig aan de 

begrotingsautoriteit verslag uitbrengt over 

de verwezenlijkingen terzake. 



Amendement  153 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 HOOFDSTUK 7 BIS 

 ADMINISTRATIEVE BEGINSELEN 

 Artikel 91 ter 

 Recht op behoorlijk bestuur 

 Wanneer ingevolge een duidelijke 

materiële fout van de aanvrager of 

inschrijver die te goeder trouw handelt, is 

nagelaten bewijsstukken over te leggen, 

verklaringen af te leggen, 

aanvraagformulieren in te vullen of 

andere procedurele stappen te 

ondernemen, verzoekt de bevoegde 

ambtenaar de aanvrager of inschrijver het 

nodige te doen om dat te verhelpen. 

Indien nodig wordt de aanvrager of 

inschrijver gewezen op zijn procedurele 

rechten of plichten. 

 De verplichting om bewijsstukken en/of 

documentatie over te leggen, de vorm en 

de vereiste inhoud ervan worden zo vroeg 

mogelijk kenbaar gemaakt en met 

potentiële aanvragers en inschrijvers 

besproken. 

 Desgevallend worden inschrijvers en 

aanvragers onmiddellijk na ontvangst van 

een ingediende aanvraag of inschrijving 

in kennis gesteld van de tijd die nodig is 

om de procedure te verwerken en 

voorlopig af te ronden, alsook van de 

volledigheid van de ingediende aanvraag 

of inschrijving. 

 Artikel 91 quater 

 Vermelding van verhaalmiddelen 

 Wanneer een procedurele handeling van 

een ordonnateur negatieve gevolgen heeft 

voor de rechten van een aanvrager, 

inschrijver, begunstigde of contractant, 

vermeldt deze handeling de beschikbare 

administratieve en/of gerechtelijke 



verhaalmiddelen om haar aan te vechten. 

 Meer bepaald worden de aard van het 

verhaal, de instantie of instanties waar 

verhaal kan worden aangetekend en de 

termijn om verhaal aan te tekenen, 

vermeld. 

 Tenzij anders bepaald, komt deze 

verhaalmogelijkheid te vervallen twee 

maanden na de uitvoerige kennisgeving 

aan de aanvrager of inschrijver van de 

beschikbare verhaalmiddelen. 

Amendement  291 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 93 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De contactgegevens van de intern 

controleur worden beschikbaar gesteld 

aan elke natuurlijke of rechtspersoon die 

betrokken is bij uitgavenverrichtingen, 

zodat er vertrouwelijk contact kan worden 

opgenomen met de intern controleur. 

 De intern controleur of een natuurlijk of 

rechtspersoon die hem inlichtingen 

verstrekt mag hier geen negatieve 

gevolgen van ondervinden. 

 De intern controleur heeft de plicht de 

identiteit van zijn informanten 

vertrouwelijk te houden. 

 De intern controleur van elke instelling 

heeft het recht de kwijtingsautoriteit in te 

lichten in gevallen waarin hij dit nuttig 

acht. 

Amendement  154 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 93 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De instelling zendt de met de kwijting 

belaste autoriteit jaarlijks een overzicht toe 

van het aantal en de soorten uitgevoerde 

interne controles, de gedane aanbevelingen 

en het gevolg dat aan die aanbevelingen is 

4. Alle controleverslagen worden 

onmiddellijk na hun opstelling ter 

beschikking gesteld van de 

kwijtingsautoriteit. De instelling zendt de 

met de kwijting belaste autoriteit jaarlijks 



gegeven. een overzicht toe van het aantal en de 

soorten uitgevoerde interne controles, de 

gedane aanbevelingen en het gevolg dat 

aan die aanbevelingen is gegeven. 

 In het overzichtsverslag wordt de 

kwijtingsautoriteit gewezen op 

herzieningen die wijzigingen aanbevelen 

voor grote aankoopprojecten of subsidies 

of die aanzienlijke begrotingsbesparingen 

aanbevelen. 

 Wanneer er een comité voor follow-up 

van de controles bestaat, brengt dit comité 

in een afzonderlijke verklaring verslag uit 

over de impact voor de instelling van de 

ondernomen acties ingevolge de 

aanbevelingen, alsook over mogelijke 

verdere verbeteringen. 

Amendement  269 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 93 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De verslagen en de bevindingen van 

de intern controleur en ook het verslag 

van de instelling zijn slechts voor het 

publiek toegankelijk nadat de intern 

controleur de maatregelen voor hun 

uitvoering heeft gevalideerd. 

Amendement  155 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 95 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Onverminderd de artikelen 100 tot en 

met 103 vallen subsidies en 

dienstverleningsovereenkomsten tussen de 

Commissie, enerzijds, en de Europese 

Investeringsbank, het Europees 

Investeringsfonds of elke andere dochter 

van de Europese Investeringsbank, 

anderzijds, niet onder deze titel. 

3. Onverminderd de artikelen 100 tot en 

met 103 vallen subsidies niet onder deze 

titel. 

Amendement  156 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 102 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Er wordt een centrale gegevensbank 

opgericht die wordt beheerd door de 

Commissie, met inachtneming van de 

voorschriften van de Unie inzake de 

bescherming van persoonsgegevens. De 

gegevensbank bevat gegevens over de 

gegadigden en de inschrijvers die zich in 

een van de in artikel 100, artikel 103, lid 1, 

onder b), en artikel 103, lid 2, onder a), 

bedoelde situaties bevinden. Het gaat om 

een gezamenlijke gegevensbank van de 

instellingen, de uitvoerende agentschappen 

en de in artikel 200 bedoelde organen. 

1. Er wordt een centrale gegevensbank 

opgericht die wordt beheerd door de 

Commissie, met inachtneming van de 

voorschriften van de Unie inzake de 

bescherming van persoonsgegevens. De 

gegevensbank bevat gegevens over de 

gegadigden en de inschrijvers die zich in 

een van de in artikel 100, artikel 101, 

artikel 103, lid 1, onder b), en artikel 103, 

lid 2, onder a), bedoelde situaties bevinden. 

Het gaat om een gezamenlijke 

gegevensbank van de instellingen, de 

uitvoerende agentschappen en de in 

artikel 196 ter bedoelde organen, die voor 

het publiek toegankelijk is. De 

kwijtingsautoriteit wordt in kennis gesteld 

van het aantal te registreren gevallen en, 

indien er een verschil is, van het aantal 

daadwerkelijk in de gegevensbank 

geregistreerde gevallen. 

Amendement  157 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 102 – lid 4 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Toegang tot autoriteiten van derde 

landen kan alleen worden toegestaan 

indien is voldaan aan de in artikel 9 van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 genoemde 

regels en na een evaluatie van geval tot 

geval. 

Amendement  158 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 103 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De instelling kan overgaan tot 

bekendmaking van de besluiten of een 

samenvatting daarvan waarin de naam 

3. Om de financiële belangen van de Unie 

beter te beschermen, kunnen instellingen 

overeenkomstig het 



van de marktdeelnemer, een korte 

beschrijving van de feiten, de duur van de 

uitsluiting of het bedrag van de financiële 

sancties worden vermeld. 

evenredigheidsbeginsel beslissen hun in 

lid 1 bedoelde besluiten tot oplegging van 

een administratieve of financiële sanctie 

te publiceren nadat de in lid 1 bedoelde 

procedure volledig is afgerond. 

 De beslissing om een in de eerste alinea 

genoemd besluit tot oplegging van een 

administratieve of financiële sanctie te 

publiceren, houdt met name rekening met 

de ernst van de fouten, met inbegrip van 

de gevolgen ervan voor de financiële 

belangen en de reputatie van de Unie, de 

tijd die is verstreken sinds de fout zich 

heeft voorgedaan, de duur en herhaling 

van de fout, het opzet of de mate van 

nalatigheid van de betrokken entiteit en 

de door de entiteit genomen maatregelen 

om de situatie te verhelpen. 

 De beslissing tot publicatie wordt 

opgenomen in het besluit tot oplegging 

van een administratieve of financiële 

sanctie en voorziet uitdrukkelijk in de 

publicatie van het besluit tot oplegging 

van de sanctie of van een samenvatting 

daarvan op de website van de instelling. 

 Om voldoende afschrikkend te zijn, bevat 

de gepubliceerde samenvatting de naam 

van de persoon die verantwoordelijk is 

voor de fout, een korte beschrijving van 

die fout, het betrokken programma en de 

duur van de uitsluiting en/of het bedrag 

van de financiële sancties. 

 Het besluit wordt gepubliceerd na 

uitputting van de wettelijke 

verhaalmiddelen tegen het besluit of na 

het verstrijken van de verhaaltermijnen, 

en het blijft op de website gepubliceerd tot 

het einde van de uitsluitingsperiode of tot 

6 maanden na de betaling van de 

financiële sancties indien dit de enige 

getroffen maatregel is. 

 Wanneer het natuurlijke personen betreft, 

wordt het besluit tot publicatie genomen 

met inachtneming van het recht op 

privacy en met eerbiediging van de 

rechten waarin Verordening (EG) 

nr. 45/2001 voorziet. 



Amendement  159 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 105 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie waarborgt met 

passende middelen en overeenkomstig 

artikel 91 bis dat inschrijvers de inhoud 

van hun inschrijving en alle 

bewijsstukken in elektronisch formaat 

kunnen indienen (e-aanbesteding) indien 

zij dit wensen, en slaat deze bewijsstukken 

met de toestemming van de inschrijver 

met het oog op toekomstige 

e-aanbestedingsprocedures op in een 

centrale gegevensbank voor alle 

instellingen en entiteiten waarop deze 

verordening van toepassing is. De 

gegevens worden na zes maanden gewist, 

tenzij de inschrijver erom verzoekt dat 

deze verder opgeslagen blijven. Het is de 

taak van de inschrijver de opgeslagen 

gegevens bij te houden en bij te werken. 

 De Commissie brengt binnen twee jaar na 

de inwerkingtreding van deze verordening 

en regelmatig daarna verslag uit aan het 

Parlement en de Raad over de voortgang 

met de tenuitvoerlegging van deze 

bepaling. 

Amendement  160 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 107 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De aanbestedende dienst deelt aan elke 

afgewezen gegadigde of inschrijver de 

redenen mede waarom zijn inschrijving of 

offerte niet in aanmerking werd genomen, 

en stelt elke inschrijver die voldoet aan de 

uitsluitings- en selectiecriteria op zijn 

schriftelijk verzoek in kennis van de 

kenmerken en relatieve voordelen van de 

gekozen offerte en van de naam van 

degene aan wie de opdracht werd gegund. 

2. De aanbestedende dienst deelt aan elke 

afgewezen gegadigde of inschrijver de 

redenen mede waarom zijn inschrijving of 

offerte niet in aanmerking werd genomen 

evenals de datum waarop de in 

artikel 112, lid 2, bedoelde wachttermijn 

verstrijkt, en stelt elke inschrijver die 

voldoet aan de uitsluitings- en 

selectiecriteria op zijn schriftelijk verzoek 

in kennis van de kenmerken en relatieve 

voordelen van de gekozen offerte en van de 



naam van degene aan wie de opdracht werd 

gegund. 

Amendement  161 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 109 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De aanbestedende dienst verlangt 

vooraf een zekerheidstelling van de 

contractanten in de in de gedelegeerde 

verordening als bedoeld in artikel 199 

bepaalde gevallen. 

Schrappen 

Amendement  162 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 109 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De aanbestedende dienst kan, indien dit 

passend en evenredig wordt geacht, van de 

contractanten een dergelijke 

zekerheidstelling verlangen om: 

2. In tegenstelling tot bij opdrachten voor 

een zeer gering bedrag, kan de 
aanbestedende dienst, indien dit passend en 

evenredig wordt geacht, per geval en na 

een risico-analyse, van de contractanten 

een zekerheidstelling verlangen om: 

a) de goede uitvoering van de opdracht te 

verzekeren of 

a) de goede uitvoering van de opdracht te 

verzekeren of  

b) de aan de voorfinanciering verbonden 

financiële risico's te beperken. 

b) de aan de voorfinanciering verbonden 

financiële risico's te beperken. 

 De Commissie kan in de gedelegeerde 

verordening waarnaar wordt verwezen in 

artikel 199 criteria voor de risico-analyse 

vaststellen. 

Amendement  163 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 113 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De deelneming aan de inschrijvingen staat 

onder gelijke voorwaarden open voor alle 

natuurlijke en rechtspersonen die binnen de 

werkingssfeer van de Verdragen vallen en 

De deelneming aan de inschrijvingen staat 

onder gelijke voorwaarden open voor alle 

natuurlijke en rechtspersonen die binnen de 

werkingssfeer van de Verdragen vallen en 



voor alle natuurlijke en rechtspersonen van 

een derde land dat een bijzondere 

overeenkomst heeft gesloten met de Unie, 

zulks onder de voorwaarden van deze 

overeenkomst. 

voor alle natuurlijke en rechtspersonen van 

een derde land dat een bijzondere 

overeenkomst heeft gesloten met de Unie, 

zulks onder de voorwaarden van deze 

overeenkomst en enkel als deze 

overeenkomst uitdrukkelijk voorziet in 

controlebevoegdheden die gelijk zijn aan 

de normen van de Europese Unie, met 

name een recht op toegang tot en inzage 

van alle relevante documenten en locaties 

door de Europese Rekenkamer en OLAF. 

 

Amendement  164 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 115 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de werking van een orgaan dat een 

doelstelling van algemeen Europees belang 

of een in het kader van het beleid van de 

Unie passende doelstelling nastreeft 

(exploitatiesubsidies). 

b) de werking van een orgaan dat een 

doelstelling van algemeen Europees belang 

of een in het kader van het beleid van de 

Unie passende doelstelling nastreeft en 

ondersteunt (exploitatiesubsidies). 

Amendement  165 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 115 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) financieringsinstrumenten als bedoeld in 

deel een, titel VIII, en aandelenbezit in of 

deelnemingen in het aandelenkapitaal van 

internationale financiële instellingen, zoals 

de Europese Bank voor Wederopbouw en 

Ontwikkeling (EBRD) of gespecialiseerde 

organen van de Unie zoals het Europees 

Investeringsfonds; 

c) financieringsinstrumenten als bedoeld in 

deel een, titel VIII, leningen, risicodelende 

instrumenten van de Unie of de financiële 

bijdragen van de Unie aan dergelijke 

instrumenten, aandeleninstrumenten 

volgens het beginsel van een particuliere 

belegger en met eigen vermogen gelijk te 

stellen financiering, en aandelenbezit in of 

deelnemingen in het aandelenkapitaal van 

internationale financiële instellingen, zoals 

de Europese Bank voor Wederopbouw en 

Ontwikkeling (EBRD) of gespecialiseerde 

organen van de Unie zoals het Europees 

Investeringsfonds; 

Amendement  166 

Voorstel voor een verordening 



Artikel 115 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Worden gelijkgesteld aan subsidies 

en vallen onder deze titel: 

 a) het voordeel dat verbonden is aan de 

subsidiëring van de rente op bepaalde 

leningen; 

 b) andere beleggingen in aandelen of 

deelnemingen in aandelenkapitaal dan de 

in lid 2, onder c), bedoelde. 

Amendement  167 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 115 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 115 bis 

 Begunstigden 

 1. Voor de toepassing van deze titel wordt 

onder "begunstigde" verstaan: een of 

meerdere entiteiten waaraan de subsidie 

wordt toegekend. 

 2. Wanneer de actie wordt uitgevoerd door 

een of meerdere juridische entiteiten die 

worden vertegenwoordigd door of zijn 

aangesloten bij een coördinerende 

juridische entiteit, kan de 

subsidieovereenkomst worden 

ondertekend door de coördinerende 

juridische entiteit namens haar 

aangesloten leden die als 

medebegunstigden worden beschouwd. 

 3. Wanneer de subsidie wordt toegekend 

aan meerdere (mede)begunstigden, 

identificeert de subsidieovereenkomst deze 

begunstigden en stelt ze de rechten tussen 

hen en de Commissie vast. Met name, 

maar niet exclusief, wordt het volgende 

bepaald: 

 a) het toepasselijk recht en het 

rechtsforum; 

 b) de financiële aansprakelijkheid van de 

coördinerende juridische entiteit en haar 



aangesloten leden tegenover de 

Commissie voor de uitvoering van de 

gehele actie; 

 c) de mogelijkheid, op grond van een 

meerderheidsbeslissing van de 

medebegunstigden, om hun onderlinge 

rechten en plichten te wijzigen; elke 

wijziging van het aantal of de identiteit 

van deelnemende begunstigden is 

onderworpen aan de goedkeuring van de 

bevoegde ordonnateur; de wijziging wordt 

toegestaan tenzij het risico bestaat dat 

deze wijziging het doel van de subsidie in 

het gedrang brengt of een negatieve en 

feitelijke invloed heeft op de wettelijke 

rechten van de Commissie uit hoofde van 

de subsidieovereenkomst. 

Amendement  168 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 116 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Subsidies kunnen de volgende vormen 

hebben: 

Subsidies kunnen de volgende vormen 

hebben: 

a) terugbetaling van een bepaald deel van 

de werkelijk gemaakte subsidiabele 

kosten; 

a) terugbetaling van een bepaald deel van 

het subsidiabele gedeelte van de werkelijk 

gemaakte totale economische kosten; 

 a bis) terugbetaling van een bepaald deel 

van een standaardschaal van 

eenheidskosten; 

b) vaste bedragen; b) vaste bedragen; 

c) een standaardschaal van 

eenheidskosten; 

 

d) forfaitaire financiering; d) forfaitaire financiering; 

e) een combinatie van de onder a) tot en 

met d) genoemde vormen. 

e) een combinatie van de onder a) tot en 

met d) genoemde vormen, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

voorkeuren van de begunstigden met 

betrekking tot hun gebruikelijke 

boekhoudbeginselen. 

Amendement  270 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 116 bis (nieuw) 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 116 bis 

 Vaste bedragen, standaardschalen van 

eenheidskosten en forfaitaire financiering 

 1. Zonder afbreuk te doen aan de 

bepalingen van de basishandeling, wordt 

het gebruik van vaste bedragen, 

standaardschalen van eenheidskosten of 

forfaitaire financiering toegestaan bij 

wijze van besluit van de Commissie dat de 

eerbiediging waarborgt van het beginsel 

van gelijke behandeling van begunstigden 

voor dezelfde categorie acties of 

werkprogramma's. 

 Wanneer het maximale bedrag per 

subsidie ten hoogste EUR 50 000 is, kan 

de toestemming worden verleend door de 

bevoegde ordonnateur. 

 2. De toestemming wordt ten minste 

gestaafd door de volgende elementen: 

 a) motivering van de geschiktheid van 

deze financieringsvormen ten aanzien van 

de aard van de gesteunde acties of 

werkprogramma's en ten aanzien van de 

mogelijke onregelmatigheden en fraude 

en de controlekosten; 

 b) identificatie van de kosten of 

categorieën kosten die worden gedekt 

door vaste bedragen, standaardschalen 

van eenheidskosten of forfaitaire 

financiering, met uitsluiting van niet-

subsidiabele kosten overeenkomstig de 

toepasselijke regels van de Unie; 

 c) beschrijving van de methoden ter 

vaststelling van vaste bedragen, 

standaardschalen van eenheidskosten of 

forfaitaire financiering, die voorwaarden 

vaststellen om redelijkerwijs de naleving 

te waarborgen van de regels dat geen 

winst mag worden gemaakt en dat 

medefinanciering vereist is en dat dubbele 

financiering van kosten moet worden 

vermeden. Deze methoden zijn gebaseerd 

op: 



 i) statistische gegevens of soortgelijke 

objectieve middelen, of 

 ii) een aanpak per begunstigde, met 

verwijzing naar gecertificeerde of 

controleerbare gegevens van de 

begunstigde uit het verleden of naar zijn 

gebruikelijke 

kostenberekeningsmethoden. 

 3. Wanneer de methode van de 

gebruikelijke kostenberekeningsmethoden 

van de begunstigde is toegestaan, kan de 

bevoegde ordonnateur de 

overeenstemming van deze methoden met 

de in lid 2 vastgestelde voorwaarden 

vooraf beoordelen of ook via een 

geschikte strategie voor controles 

achteraf. 

 Wanneer de overeenstemming van de 

gebruikelijke kostenberekeningsmethoden 

van de begunstigde met de in lid 2 

vastgestelde voorwaarden vooraf is 

bevestigd, zijn voor de grootte van de vaste 

bedragen, standaardschalen van 

eenheidskosten of forfaitaire financiering 

die aan de hand van deze methoden zijn 

vastgesteld geen controles achteraf meer 

nodig. 

 De bevoegde ordonnateur mag ervan 

uitgaan dat de gebruikelijke 

kostenberekeningsmethoden van de 

begunstigde met de in lid 2 vastgestelde 

voorwaarden overeenstemmen als deze 

door de nationale autoriteiten onder 

gelijkaardige financieringsstelsels 

aanvaard zijn. 

Amendement  169 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 117 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Onverminderd de specifieke regels van 

deel twee, titel IV, moeten subsidies 

gepaard gaan met medefinanciering. 

3. Onverminderd de specifieke regels van 

deel twee, titel IV, moeten subsidies 

gepaard gaan met medefinanciering. 

 De eerste alinea is niet van toepassing op 



politieke partijen en politieke stichtingen 

op het niveau van de Unie. 

Voor de absolute waarde van subsidies 

wordt een algemeen maximum in acht 

genomen, dat wordt vastgesteld op basis 

van de geraamde subsidiabele kosten. 

De begunstigde kan andere 

financieringsbronnen van derden in de 

plaats stellen van zijn eigen financiële 

middelen, op voorwaarde dat het 

medefinancieringsbeginsel wordt 

geëerbiedigd. 

Subsidies mogen niet meer bedragen dan 

de voor financiering in aanmerking 

komende kosten. 

 

Amendement  170 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 117 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Subsidies mogen niet tot doel of tot 

gevolg hebben dat zij de begunstigde 

binnen het kader van de actie of het 

werkprogramma winst opleveren. 

4. Subsidies mogen niet tot doel of tot 

gevolg hebben dat zij de begunstigde 

binnen het kader van de actie of het 

werkprogramma winst opleveren. 

De eerste alinea is niet van toepassing op: De eerste alinea is niet van toepassing op: 

a) acties die beogen de financiële capaciteit 

van een begunstigde te vergroten of 

inkomsten voort te brengen; 

a) acties die beogen de financiële capaciteit 

van een begunstigde te vergroten of 

inkomsten voort te brengen, of acties die 

inkomsten voortbrengen om de actie te 

laten voortbestaan na de periode van 

financiering door de Unie die in het 

subsidiebesluit of in de 

subsidieovereenkomst is vastgesteld; 

b) aan natuurlijke personen toegekende 

studie-, onderzoeks- of opleidingsbeurzen. 

b) aan natuurlijke personen toegekende 

studie-, onderzoeks- of opleidingsbeurzen; 

 b bis) andere directe steun die wordt 

betaald aan natuurlijke personen in grote 

nood zoals werklozen en/of vluchtelingen 

in het kader van externe 

actieprogramma's van de Unie; 

 b ter) subsidies op basis van forfaits en/of 

vaste bedragen en/of eenheidskosten, die 

voldoen aan de voorwaarden van 

artikel 116 bis, lid 2; 

 b quater) subsidies van zeer kleine 

bedragen. 



 Wanneer winst wordt gemaakt, heeft de 

Commissie het recht het percentage van 

de winst terug te vorderen dat 

overeenkomt met de bijdrage van de Unie 

in de door de begunstigde werkelijk 

gemaakte subsidiabele kosten om de actie 

of het werkprogramma uit te voeren. 

Amendement  171 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 117 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Voor de toepassing van deze titel 

wordt onder "winst" verstaan: 

 a) bij een subsidie voor een actie: een 

overschot van de ontvangsten ten opzichte 

van de door de begunstigde gemaakte 

kosten bij de indiening van het laatste 

betalingsverzoek; 

 

 b) bij een exploitatiesubsidie: een 

overschot op de exploitatiebegroting van 

de begunstigde. Begunstigden hebben het 

recht 3% winst over te dragen naar het 

jaar N+2.  

 

De begunstigde moet eerst de 

overgedragen middelen gebruiken. De 

garantieregels zijn mutatis mutandis van 

toepassing wanneer het overgedragen 

bedrag hoger is dan de vastgestelde 

drempels voor subsidies van zeer kleine 

en/of kleine bedragen. 

Amendement  172 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 117 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Voor vaste bedragen, standaardschalen 

van eenheidskosten en forfaitaire 

financiering geldt dat op de nakoming 

van de in lid 3 en lid 4 vastgestelde regels 

dat geen winst mag worden gemaakt en 

dat medefinanciering vereist is, 

Schrappen 



redelijkerwijs wordt toegezien op het 

tijdstip waarop zij worden vastgesteld of 

de subsidieaanvraag wordt beoordeeld. 

Amendement  173 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 117 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 117 bis 

 Subsidiabele kosten 

 1. Voor de absolute waarde van subsidies 

wordt een algemeen maximum in acht 

genomen, dat wordt vastgesteld op basis 

van de geraamde subsidiabele kosten. 

 Subsidies mogen niet meer bedragen dan 

de subsidiabele kosten. 

 2. Subsidiabele kosten zijn de door de 

begunstigde van een subsidie 

daadwerkelijk gemaakte kosten die aan 

alle onderstaande criteria voldoen: 

 a) zij worden gemaakt tijdens de looptijd 

van de actie of het werkprogramma, met 

uitzondering van de kosten die betrekking 

hebben op de eindverslagen en 

controlecertificaten; 

 b) zij zijn aangegeven in de geraamde 

totale begroting van de actie of het 

werkprogramma; 

 c) zij zijn noodzakelijk ter uitvoering van 

de actie die of het werkprogramma dat het 

voorwerp is van de subsidie; 

 d) zij zijn aanwijsbaar en verifieerbaar, 

zijn met name opgenomen in de 

boekhouding van de begunstigde en zijn 

vastgesteld overeenkomstig de 

boekhoudkundige normen die van 

toepassing zijn in het land waar de 

begunstigde is gevestigd en 

overeenkomstig de gebruikelijke 

kostenberekeningsmethoden van de 

begunstigde; en 

 e) zij zijn in overeenstemming met de 

vereisten van de geldende sociale en 



belastingwetgeving. 

 3. Zonder afbreuk te doen aan lid 1 en 

aan de basishandeling waarop artikel 2 

van toepassing is, wordt in de oproep tot 

het indienen van voorstellen nader 

bepaald welke categorieën kosten in 

aanmerking komen voor financiering 

door de Unie. 

 De volgende kosten worden door de 

bevoegde gedelegeerd ordonnateur als 

subsidiabel beschouwd: 

 a) de kosten die verband houden met een 

bankgarantie of een vergelijkbare 

zekerheid die de begunstigde van de 

subsidie overeenkomstig artikel 125 moet 

stellen; 

 b) de kosten die verband houden met 

externe controles die de bevoegde 

ordonnateur hetzij bij het verzoek om 

financiering hetzij bij ontvangst van de 

kostenverklaring verlangt; 

 c) de betaalde belasting over de 

toegevoegde waarde (BTW) die volgens de 

toepasselijke nationale wetgeving niet aan 

de begunstigde kan worden terugbetaald; 

De terugbetalingswijzen worden 

vastgesteld in de gedelegeerde 

verordening waarnaar wordt verwezen in 

artikel 199. 

 d) de afschrijvingskosten, op voorwaarde 

dat de begunstigde deze werkelijk heeft 

gemaakt; 

 e) de administratieve uitgaven, kosten van 

personeel en uitrusting, met inbegrip van 

de salariskosten van het personeel van de 

nationale overheid, voor zover deze 

verband houden met de kosten van 

activiteiten die de betrokken 

overheidsinstantie niet zou ondernemen 

indien het betrokken project niet zou 

worden uitgevoerd; 

 f) in tegenstelling tot bij 

exploitatiesubsidies, de gemaakte kosten 

die nodig zijn voor de continue werking 

van de onderneming, maar die niet 

onmiddellijk kunnen worden geassocieerd 



met de aangeboden producten/diensten 

("indirecte" of "overheadkosten") ten 

belope van maximaal 10% van de totale 

directe subsidiabele kosten van de actie, 

voor zover deze niet meer bedragen dan 

250 000 EUR, en daarna maximaal 8% op 

forfaitaire basis. Dit percentage kan 

overeenkomstig de gedelegeerde 

verordening waarnaar wordt verwezen in 

artikel 199 met name worden verhoogd 

voor coördinerende juridische entiteiten. 

Het maximum mag worden overschreden 

bij een met redenen omkleed besluit van 

de Commissie. 

 4. De kosten die worden gemaakt door 

aangesloten leden als bedoeld in 

artikel 115 bis, worden als subsidiabel 

aanvaard, op voorwaarde dat de 

betrokken aangesloten leden in de 

subsidieovereenkomst of het 

subsidiebesluit geïdentificeerd zijn en de 

regels aanvaarden die krachtens de 

subsidieovereenkomst of het 

subsidiebesluit op de begunstigde van 

toepassing zijn, met inbegrip van de regels 

betreffende de rechten van de Commissie, 

OLAF en de Rekenkamer om de besteding 

van uitgaven overeenkomstig de 

subsidieregels te controleren. 

Amendement  174 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 117 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 117 ter 

 Medefinanciering in natura 

 1. Voor de berekening van de door de 

subsidie voortgebrachte winst, wordt geen 

rekening gehouden met medefinanciering 

in de vorm van bijdragen in natura. 

 2. De bevoegde ordonnateur mag 

bijdragen in natura als medefinanciering 

aanvaarden, indien dit noodzakelijk of 

passend wordt geacht. Wanneer 

medefinanciering in natura wordt 



aangeboden ter ondersteuning van 

subsidies van kleine bedragen en de 

ordonnateur van plan is dit te weigeren, 

motiveert hij waarom dit niet noodzakelijk 

of ongepast is. 

 Dergelijke bijdragen mogen niet hoger 

zijn dan: 

 a) hetzij de werkelijk gedragen kosten, 

naar behoren gestaafd door 

boekhoudstukken; 

 b) hetzij, indien dergelijke stukken 

ontbreken, de op de beschouwde markt 

algemeen aanvaarde kosten. 

 Bijdragen in natura worden in de 

begrotingsraming afzonderlijk vermeld 

om een beeld te hebben van de totale 

middelen die aan de actie zijn toegewezen. 

Hun eenheidswaarde wordt in de 

voorlopige begroting geraamd en mag 

nadien niet worden gewijzigd. 

 Bijdragen in natura moeten voldoen aan 

de nationale bepalingen inzake 

belastingen en sociale zekerheid. 

Amendement  175 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 118 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor hulp in crisissituaties, 

civielebeschermingsoperaties en 

humanitaire hulp is de eerste alinea niet 

van toepassing. 

Voor hulp in crisissituaties, met name 

civielebeschermingsoperaties die in deze 

context plaatsvinden, en humanitaire hulp 

is de eerste alinea niet van toepassing. 

Amendement  176 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 120 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In dit geval mogen de voor financiering in 

aanmerking komende kosten evenwel niet 

vóór de datum van indiening van de 

subsidieaanvraag zijn gedaan, behalve in 

naar behoren gemotiveerde, uitzonderlijke 

In dit geval mogen de voor financiering in 

aanmerking komende kosten evenwel niet 

vóór de datum van indiening van de 

subsidieaanvraag zijn gedaan, behalve in 

naar behoren gemotiveerde, uitzonderlijke 



gevallen die in het basisbesluit worden 

bepaald of in uiterst dringende 

spoedgevallen voor hulp in crisissituaties, 

civielebeschermingsoperaties en 

humanitaire hulp. 

gevallen die in het basisbesluit worden 

bepaald of in uiterst dringende 

spoedgevallen voor hulp in crisissituaties, 

civielebeschermingsoperaties, humanitaire 

hulp of in situaties die dreigen te 

escaleren tot een gewapend conflict. 

Amendement  177 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 121 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 121 Schrappen 

Beginsel van degressiviteit  

Tenzij anders is bepaald in het 

basisbesluit of, voor subsidies toegekend 

op grond van artikel 51, lid 5, onder d), in 

het financieringsbesluit ten gunste van 

organisaties die een doel van algemeen 

belang voor de Unie nastreven, hebben 

subsidies voor huishoudelijke uitgaven in 

geval van verlenging voor een termijn van 

vier jaar een degressief karakter na het 

vierde jaar. 

 

Amendement  178 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 122 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Subsidieaanvragen worden schriftelijk 

ingediend. 

1. Subsidieaanvragen worden schriftelijk 

of, indien mogelijk, in een veilig 

elektronisch formaat ingediend. Wanneer 

de Commissie het haalbaar acht, voorziet 

zij in de mogelijkheid van online 

aanvragen. 

Amendement  179 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 122 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De maximale termijn voor de 

verwerking van aanvragen bedraagt zes 



maanden, of wanneer er een besluit van 

een instantie vereist is negen maanden, te 

rekenen vanaf de uiterste datum voor de 

indiening van de aanvraag. Deze termijn 

kan uitzonderlijk worden overschreden 

wanneer de specifieke aard en het thema 

van de subsidie dit vereisen. Is dit het 

geval, dan wordt de vermoedelijke termijn 

vermeld in de respectieve oproep tot het 

indienen van voorstellen. Wanneer de 

termijn om andere redenen niet in acht 

kan worden genomen, vermeldt de 

gedelegeerd ordonnateur dit in zijn 

jaarlijks activiteitenverslag, samen met de 

redenen en voorstellen om dit in de 

toekomst te verhelpen. In het volgende 

jaarlijkse activiteitenverslag vermeldt hij 

het resultaat van de terzake genomen 

maatregelen. 

Amendement  180 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 122 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De artikelen 100 tot en met 103 zijn ook 

van toepassing op subsidieaanvragers. De 

aanvragers moeten bewijzen dat zij niet in 

een van de in de artikelen 100 tot en met 

103 bedoelde situaties verkeren. De 

ordonnateur kan evenwel beslissen een 

dergelijk bewijs, zoals nader bepaald in de 

gedelegeerde verordening als bedoeld in 

artikel 199, niet te verlangen: 

3. De artikelen 100 tot en met 103 zijn ook 

van toepassing op subsidieaanvragers. De 

aanvragers moeten bewijzen dat zij niet in 

een van de in de artikelen 100 tot en met 

103 bedoelde situaties verkeren. De 

ordonnateur verlangt een dergelijk bewijs 

niet: 

a) voor subsidies van zeer kleine bedragen; a) voor subsidies van kleine bedragen; 

b) wanneer dat bewijs recentelijk is 

geleverd in een andere 

toekenningsprocedure; 

b) wanneer dat bewijs recentelijk is 

geleverd in een andere 

toekenningsprocedure. 

c) wanneer het materieel onmogelijk is 

een dergelijk bewijs te leveren. 

 

Amendement  181 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 122 – lid 3 bis (nieuw) 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Uit de aanvraag blijkt de juridische 

status van de aanvrager en diens 

financiële en operationele vermogen om 

de voorgestelde actie of het voorgestelde 

werkprogramma uit te voeren. 

 Daartoe dient de aanvrager een 

verklaring op erewoord in en, tenzij de 

subsidie een subsidie van een klein bedrag 

is, alle andere bewijsstukken die de 

bevoegde ordonnateur op grond van zijn 

risicoanalyse heeft gevraagd. De vereiste 

stukken worden in de oproep tot het 

indienen van voorstellen bekendgemaakt. 

 De bewijsstukken kunnen met name 

bestaan uit de resultatenrekening of de 

balans van het laatste afgesloten 

boekjaar. 

 De verificatie van het financiële vermogen 

geldt niet voor natuurlijke personen die 

een beurs ontvangen, overheidsinstanties 

of internationale organisaties. De 

bevoegde ordonnateur mag 

overheidsinstanties of internationale 

organisaties van de verplichting inzake 

controle vrijstellen, wanneer zijn 

risicoanalyse dit toelaat. 

 Wanneer de aanvraag betrekking heeft op 

subsidies voor een actie waarvoor het 

bedrag hoger is dan 750 000 EUR of 

exploitatiesubsidies van meer dan 

100 000 EUR, wordt een controleverslag 

ingediend dat door een erkende externe 

accountant is opgesteld. Dit verslag 

certificeert de rekeningen van het laatste 

beschikbare boekjaar, en de gedelegeerd 

ordonnateur aanvaardt of verwerpt dit 

controleverslag uitdrukkelijk binnen de 

90 dagen. Eens dit verslag door de 

gedelegeerd ordonnateur is goedgekeurd, 

is het bindend en zijn er geen controles of 

beoordelingen achteraf meer nodig, tenzij 

er voldoende nieuwe aanwijzingen van 

onregelmatigheden of fraude zijn. 

Amendement  182 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 125 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bevoegde ordonnateur kan, wanneer 

zulks passend en evenredig wordt 

geoordeeld, van de begunstigde een 

voorafgaande zekerheidstelling verlangen 

om de aan de voorfinanciering verbonden 

financiële risico's te beperken. 

De bevoegde ordonnateur kan, wanneer 

zulks per geval en na een risico-analyse 

passend en evenredig wordt geoordeeld, 

van de begunstigde een voorafgaande 

zekerheidstelling verlangen om de aan de 

voorfinanciering verbonden financiële 

risico's te beperken. 

 Bij subsidies van zeer kleine of kleine 

bedragen wordt geen zekerheidstelling 

verlangd indien de begunstigde gedurende 

de afgelopen vijf jaren jaarlijks ten minste 

één subsidie heeft ontvangen. 

Amendement  183 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 126 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het bedrag van de subsidie wordt eerst 

definitief vastgesteld nadat de bevoegde 

ordonnateur de eindverslagen en -

rekeningen heeft aanvaard, onverminderd 

latere controles door de instelling. 

1. Het bedrag van de subsidie wordt eerst 

definitief vastgesteld nadat de bevoegde 

gedelegeerd ordonnateur de eindverslagen 

en -rekeningen heeft aanvaard, 

onverminderd latere controles door de 

instelling, wat tijdig moet gebeuren. 

Amendement  184 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 126 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer tijdens de 

toekenningsprocedure of de uitvoering 

van de subsidie wezenlijke fouten, 

onregelmatigheden of fraude worden 

gepleegd, kan de bevoegde ordonnateur, 

nadat de begunstigde in de gelegenheid is 

gesteld zijn opmerkingen te formuleren, 

de in artikel 110 genoemde maatregelen 

nemen. 

2. Wanneer blijkt dat de 

toekenningsprocedure gepaard is gegaan 

met wezenlijke fouten, onregelmatigheden 

of fraude, schort de bevoegde ordonnateur 

de procedure op en kan hij alle 

maatregelen nemen die nodig zijn, 

waaronder annulering van de procedure. 

Hij stelt OLAF onmiddellijk in kennis van 

vermoedelijke fraudegevallen. 

Amendement  185 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 126 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Wanneer na de toekenning van de 

subsidie blijkt dat tijdens de 

toekenningsprocedure of de uitvoering 

van de subsidie wezenlijke fouten, 

onregelmatigheden of fraude zijn 

gepleegd, kan de bevoegde ordonnateur, 

nadat de aanvrager of de begunstigde in 

de gelegenheid is gesteld zijn 

opmerkingen te formuleren, afhankelijk 

van het stadium van de procedure, ervan 

afzien de subsidieovereenkomst te 

ondertekenen of het subsidiebesluit te 

betekenen, de uitvoering van de subsidie 

opschorten of desgevallend de 

subsidieovereenkomst of het 

subsidiebesluit beëindigen. 

Amendement  186 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 126 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Wanneer deze fouten, 

onregelmatigheden of fraude toe te 

schrijven zijn aan de begunstigde of 

wanneer de begunstigde zijn 

verplichtingen uit hoofde van een 

subsidieovereenkomst of subsidiebesluit 

niet nakomt, kan de bevoegde 

ordonnateur, nadat de begunstigde in de 

gelegenheid is gesteld zijn opmerkingen te 

formuleren, bovendien de subsidie 

verlagen of bedragen terugvorderen die 

onterecht zijn betaald uit hoofde van de 

subsidieovereenkomst of het 

subsidiebesluit, in verhouding tot de ernst 

van de fouten, onregelmatigheden of 

fraude of van de niet nagekomen 

verplichtingen. 

Amendement  187 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 126 – lid 3  



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer controles of audits voor een 

begunstigde terugkerende fouten aan het 

licht brengen met gevolgen voor niet-

gecontroleerde projecten waaraan die 

begunstigde deelneemt of heeft 

deelgenomen, kan de ordonnateur de 

bevindingen bij uitbreiding toepassen op 

de niet-gecontroleerde projecten die op 

grond van de subsidieovereenkomst nog 

gecontroleerd kunnen worden en 

terugbetaling van het betrokken bedrag 

eisen. 

3. Bij stelselmatige of terugkerende fouten 

of onregelmatigheden die toe te schrijven 

zijn aan de begunstigde, de 

materialiteitsdrempel overschrijden en 

een impact hebben op een aantal 

subsidies die hem onder gelijkaardige 

voorwaarden zijn toegekend, kan de 

bevoegde ordonnateur, nadat de 

begunstigde in de gelegenheid is gesteld 

zijn opmerkingen te formuleren, de 

uitvoering van alle betrokken subsidies 

opschorten of desgevallend de betrokken 

subsidieovereenkomsten of 

subsidiebesluiten met deze begunstigde 

beëindigen, in verhouding tot de ernst van 

de fouten, onregelmatigheden of fraude. 

Bovendien kan de bevoegde ordonnateur 

financiële correcties toepassen voor alle 

subsidies die door de bovenstaande 

stelselmatige of terugkerende fouten of 

onregelmatigheden zijn getroffen en die 

overeenkomstig de 

subsidieovereenkomsten of 

subsidiebesluiten kunnen worden 

gecontroleerd, hetzij door de subsidies te 

verlagen hetzij door bedragen terug te 

vorderen die onterecht zijn betaald uit 

hoofde van de subsidieovereenkomsten of 

subsidiebesluiten. 

 Het bedrag van de toe te passen financiële 

correcties wordt voor zover mogelijk en 

haalbaar vastgesteld op basis van de ten 

onrechte verklaarde kosten die zogezegd 

voor elke betrokken subsidie in 

aanmerking komen. Wanneer het niet 

mogelijk of haalbaar is het bedrag van de 

niet in aanmerking komende kosten 

nauwkeurig te kwantificeren, kunnen de 

financiële correcties gebaseerd worden op 

extrapolatie of een forfaitair bedrag, 

waarbij rekening wordt gehouden met het 

evenredigheidsbeginsel. 

De begunstigde kan in een procedure van 

hoor en wederhoor de toegepaste correctie 

betwisten, waarbij hij aantoont dat de 

berekening ervan onjuist is en een nieuwe 

3 bis. De begunstigde kan in een procedure 

van hoor en wederhoor bij het bevoegde 

overlegcomité de overeenkomstig leden 

2 bis tot en met 3 genomen besluiten 



berekening verstrekt. betwisten.  

 De begunstigde kan met name de 

toegepaste correctie betwisten, waarbij hij 

op grond van waarschijnlijkheid aantoont 

dat er geen sprake is van terugkerende of 

stelselmatige fouten of dat de berekening 

van de correcties onjuist is, en kan een 

nieuwe berekening verstrekken. De 

begunstigde heeft enkel recht op 

terugbetaling van de kosten van juridische 

vertegenwoordiging wanneer hij gelijk 

haalt. 

Amendement  188 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 126 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 126 bis 

 Termijnen voor het bijhouden van 

gegevens 

 1. Begunstigden moeten gegevens, 

bewijsstukken, statistische gegevens en 

andere gegevens met betrekking tot een 

subsidie gedurende vijf jaar na de 

betaling van het saldo bijhouden, en 

gedurende drie jaar voor kleine subsidies. 

 2. Gegevens met betrekking tot controles, 

verhaalprocedures, geschillen of de 

regeling van claims die voortvloeien uit de 

uitvoering van het project, moeten worden 

bijgehouden tot deze controles, 

verhaalprocedures, geschillen of claims 

afgehandeld zijn. 

 3. De Commissie kan in de gedelegeerde 

verordening waarnaar wordt verwezen in 

artikel 199 termijnen vaststellen voor het 

bijhouden van gegevens door de erkende 

organen en de Commissie. 

Amendement  189 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 128 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 128 Artikel 128 

Definitie Toepassingsgebied 

Voor de toepassing van deze verordening 

wordt onder "prijs" verstaan, een naar 

aanleiding van een wedstrijd toegekende 

geldelijke beloning. 

Een prijs is een geldelijke beloning die 
naar aanleiding van een wedstrijd wordt 

toegekend. Het gebruik van prijzen wordt 

aangemoedigd, maar kan niet in de plaats 

komen van een goed gestructureerde 

financiering. 

Amendement  190 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 129 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met betrekking tot prijzen gelden het 

transparantiebeginsel en het beginsel van 

gelijke behandeling. 

1. Met betrekking tot prijzen gelden het 

transparantiebeginsel en het beginsel van 

gelijke behandeling, en het feit dat ze 

Europese toegevoegde waarde moeten 

bevorderen. Prijzen van meer dan 

5 000 000 EUR kunnen enkel worden 

toegekend op grond van een 

rechtshandeling van de Unie in de zin van 

de artikelen 288, 289 en 290 VWEU, die 

uitdrukkelijk de 

deelnemingsvoorwaarden, de 

toekenningscriteria, het bedrag van de 

prijs en de procedure voor de selectie van 

de deskundigen vaststelt. Prijzen vervallen 

automatisch bij het verstrijken van de 

verordening tot vaststelling van het 

meerjarig financieel kader waarin hun 

uitvoering begon of vijf jaar na hun 

bekendmaking, afhankelijk van welk feit 

zich het laatst voordoet. 

 Ontvangsten die voortvloeien uit het 

verstrijken van een prijs worden als 

interne bestemmingsontvangsten 

behandeld. 

Amendement  191 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 129 – lid 2 – alinea 1 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Prijzen worden opgenomen in het in 

artikel 118 bedoelde werkprogramma dat 

door de Commissie wordt vastgesteld en 

zijn onderworpen aan artikel 118, lid 2. 

2. Voor deze prijzen wordt een 

werkprogramma vastgesteld dat aan het 

begin van het jaar van uitvoering wordt 

bekendgemaakt. Het werkprogramma 

wordt uitgevoerd via de bekendmaking 

van wedstrijden. 

Amendement  192 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 129 – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Prijzen mogen niet direct, zonder 

wedstrijd, worden toegekend en dienen op 

dezelfde wijze als oproepen tot het 

indienen van voorstellen te worden 

bekendgemaakt. 

Prijzen mogen niet direct, zonder 

wedstrijd, worden toegekend en moeten 

jaarlijks worden bekendgemaakt 

overeenkomstig artikel 31, leden 2 en 3. 

Amendement  193 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 129 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3. Inzendingen voor een wedstrijd worden 

door een deskundigenpanel beoordeeld op 

grond van het gepubliceerde 

wedstrijdreglement. 

3. Prijzen worden toegekend door de 

bevoegde ordonnateur of door een 

wedstrijdjury. Deze kunnen vrijelijk 

beslissen al dan niet prijzen toe te kennen, 

afhankelijk van hun beoordeling van de 

kwaliteit van de inzendingen aan de hand 

van het wedstrijdreglement. 

Prijzen worden vervolgens toegekend door 

de bevoegde ordonnateur, op grond van de 

beoordeling van het deskundigenpanel, 

dat vrijelijk kan beslissen al dan niet de 

toekenning van prijzen aan te bevelen, 

afhankelijk van zijn beoordeling van de 

kwaliteit van de inzendingen. De bevoegde 

gedelegeerd ordonnateur voegt het 

toekenningsbesluit, de lijst van 

deskundigen die aan de beoordeling 

hebben deelgenomen en een motivering 

van hun selectie bij zijn jaarlijkse 

activiteitenverslag. 

Amendement  271 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 130 – lid 1 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor de toepassing van deze 

verordening wordt onder 

"financieringsinstrument" verstaan, een 

met begrotingsmiddelen bekostigde en 

voor een specifiek beleidsdoel bestemde 

financiële steunmaatregel van de Unie, in 

de vorm van een lening, garantie, 

financiering met eigen vermogen, met 

eigen vermogen gelijk te stellen 

financiering, deelneming in het 

aandelenkapitaal of ander risicodragend 

instrument, eventueel in combinatie met 

een subsidie. 

1. Voor de toepassing van deze 

verordening wordt onder 

"financieringsinstrument" verstaan, een 

met begrotingsmiddelen bekostigde en 

voor een of meer specifieke beleidsdoelen 

bestemde financiële steunmaatregel van de 

Unie indien deze uitdrukkelijk is 

toegestaan in de voornaamste 

basishandeling voor een specifieke sector, 

in de vorm van een lening, garantie, 

financiering met eigen vermogen, met 

eigen vermogen gelijk te stellen 

financiering, deelneming in het 

aandelenkapitaal of ander risicodragend 

instrument, eventueel in combinatie met 

een subsidie. De basishandeling vermeldt 

uitdrukkelijk het soort 

financieringsinstrument dat mag worden 

gebruikt om de beleidsdoelstellingen te 

verwezenlijken. 

 De volgende definities zijn van 

toepassing: 

 a) "met eigen vermogen gelijk te stellen 

investering": de financieringswijze die 

een combinatie van deelneming in het 

aandelenkapitaal en een lening omvat en 

waarbij de deelneming de investeerders in 

staat stelt een hoog rendement op hun 

investering te verwerven bij welslagen van 

de onderneming of waarbij het 

leninggedeelte de investeerder een premie 

bovenop het investeringsrendement 

verschaft, zoals mezzanineschuld of 

achtergestelde schuld; 

 b) "risicodelend instrument": een 

financieringsinstrument dat de gehele of 

gedeeltelijke dekking van een bepaald 

risico garandeert, in voorkomend geval in 

ruil voor een overeengekomen 

vergoeding; 

 c) "risicodelend instrument voor 

projectobligaties": een kredietverbetering 

in de vorm van een lening of garantie. Het 

biedt dekking voor het 

schuldendienstrisico van een project en 



beperkt het kredietrisico van 

obligatiehouders. 

 Indien meerdere overheidsorganen samen 

deelnemen aan een operatie die door een 

risicodelend instrument wordt gedekt, dan 

kan het door de begroting van de Unie 

gedragen risico niet hoger zijn dan het 

bedrag van de subsidie van de Unie.   

Amendement  272 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 130 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie kan 

financieringsinstrumenten gebruiken bij 

direct beheer of bij indirect beheer, waarbij 

zij taken toevertrouwt aan de in artikel 55, 

lid 1, onder b), iii) en iv), bedoelde 

entiteiten. 

3. De Commissie kan 

financieringsinstrumenten gebruiken bij 

direct beheer of bij indirect beheer, indien 

dit in de basishandeling omschreven is, 

waarbij zij taken toevertrouwt aan de in 

artikel 55, lid 1, onder b), iv) en vi), 

bedoelde entiteiten. Het statuut en de aard 

van de entiteit waaraan het beheer wordt 

toevertrouwd moeten worden vastgesteld 

in de basishandeling. 

 De Commissie blijft de 

verantwoordelijkheid houden ervoor te 

zorgen dat het uitvoeringskader voor 

financieringsinstrumenten strookt met de 

beginselen van een gezond financieel 

beheer en ertoe bijdraagt dat de 

gedefinieerde beleidsdoelen worden 

bereikt. De Commissie is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de 

financieringsinstrumenten, onverlet de 

krachtens de toepasselijke wetgeving 

geldende wettelijke en contractuele 

verantwoordelijkheid van de entiteit 

waaraan het beheer wordt toevertrouwd. 

 Het Europees Parlement wordt regelmatig 

op de hoogte gehouden over de uitvoering 

van de financieringsinstrumenten. 

Amendement  273 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 130 – lid 3 bis (nieuw) 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Financiële verrichtingen die 

begunstigd worden door een 

financieringsinstrument van de Unie dat 

wordt uitgegeven in de vorm van, dan wel 

in combinatie met, een bijdrage of 

subsidie mogen geen aanleiding geven tot 

belastingontwijking ten laste van de 

Europese begunstigden en andere 

betrokken landen en wetgeving. 

 De financiële entiteiten die de respectieve 

financiële instrumenten beheren zijn met 

eventuele overtreders hoofdelijk 

aansprakelijk voor alle financiële 

verliezen als gevolg van de overtreding 

van deze bepaling. 

Amendement  195 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 131 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Financieringsinstrumenten worden aan 

eindontvangers van middelen van de Unie 

verstrekt met inachtneming van de 

beginselen van goed financieel beheer, 

transparantie en gelijke behandeling, en 

van de doelstellingen die in het op die 

instrumenten toepasselijke basisbesluit zijn 

vastgesteld. 

1. Financieringsinstrumenten worden aan 

eindontvangers van middelen van de Unie 

verstrekt met inachtneming van de 

beginselen van goed financieel beheer, 

transparantie, evenredigheid, niet-

discriminatie en gelijke behandeling, en 

van de doelstellingen die in het op die 

instrumenten toepasselijke basisbesluit zijn 

vastgesteld. 

Amendement  196 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 131 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ontvangsten en terugbetalingen in 

het kader van een 

financieringsinstrument vormen interne 

bestemmingsontvangsten als bedoeld in 

artikel 18, lid 3, en worden automatisch 

overgedragen om opnieuw te worden 

geïnvesteerd. 



 In geen enkel geval wordt de bijdrage van 

de Unie aan een project aan derden 

uitgekeerd in de vorm van dividenden of 

winst. 

Amendement  274 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 131 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De Commissie zorgt er bij de 

uitvoering van financieringsinstrumenten 

voor dat het verwezenlijken van de voor 

een financieringsinstrument vastgestelde 

beleidsdoelstellingen een 

gemeenschappelijk belang dient, wat 

bevorderd kan worden door bepalingen 

zoals vereisten inzake mede-investering en 

risicodeling of financiële stimuli, waarbij 

belangenconflicten met andere activiteiten 

van de entiteit waaraan de uitvoering is 

toevertrouwd, worden voorkomen. 

 Behalve in gevallen waarin de markt niet 

werkt of bij microkredietfaciliteiten moet 

van financieringsinstrumenten een 

multiplicatoreffect uitgaan, wat betekent 

dat de bijdrage van de Unie aan een 

financieringsinstrument een totale 

investering teweegbrengt die de omvang 

van de bijdrage van de Unie overschrijdt. 

 De Commissie brengt aan de 

begrotingsautoriteit verslag uit wanneer 

het minimaal verwachte rendement van 

een welbepaald financieringsinstrument 

tussentijds niet wordt gehaald. 

 Bij deze tussentijdse evaluatie wordt 

verder verslag uitgebracht over: 

 - de vooruitgang die is bereikt bij de 

verwezenlijking van het beleidsdoel; 

 - het totale bedrag dat aan het 

financieringsinstrument is besteed;  

 - het totale bedrag dat gedurende het 

uitvoeringsproces is uitbetaald; 

 - waar van toepassing, het totale bedrag 

waarbij de terugbetaling gevaar loopt of 

terugbetaling niet gebeurt of is gebeurd; 



 - waar van toepassing, de 

aandelenkapitaalwaarde die gedurende 

het uitvoeringsproces is gegenereerd. 

Amendement  304/rev. 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 131 – lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. De Commissie brengt jaarlijks 

aan de begrotingsautoriteit verslag uit 

over de activiteiten die door 

financieringsinstrumenten worden 

gesteund, over de bij de uitvoering ervan 

betrokken financiële instellingen, over de 

prestaties van de 

financieringsinstrumenten, met inbegrip 

van gedane herinvesteringen, over de 

balans van de trustrekeningen, over 

ontvangsten en terugbetalingen, over het 

behaalde multiplicatoreffect en over de 

waarde van de deelnemingen. De 

Commissie hecht haar verslag aan het in 

artikel 63, lid 9, bedoelde jaarlijkse 

verslag over de werkzaamheden. 

Amendement  275 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 131 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 

46, lid 1, onder d) en e), mogen de 

begrotingsuitgaven voor een 

financieringsinstrument de grenzen van de 

vastlegging die daarvoor in de begroting is 

gedaan, niet overschrijden. 

2. Onverminderd de opgenomen en 

verstrekte leningen en garanties die aan 

de EIB worden verstrekt voor leningen 

ten laste van de eigen middelen van de 

EIB, mogen de begrotingsuitgaven voor 

een financieringsinstrument en de 

financiële aansprakelijkheid van de Unie 

het bedrag van de vastlegging die daarvoor 

in de begroting is gedaan, niet 

overschrijden, waardoor voorwaardelijke 

verplichtingen voor de begroting van de 

Unie worden uitgesloten. 

Amendement  276 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 131 – lid 3 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Financiële intermediairs die betrokken 

zijn bij de uitvoering van financiële 

verrichtingen in het kader van 

financieringsinstrumenten zijn gehouden 

tot naleving van de voorschriften inzake 

het voorkomen van het witwassen van geld 

en het bestrijden van terrorisme. Zij mogen 

niet gevestigd zijn in rechtsgebieden die 

niet samenwerken met de Unie wat betreft 

de toepassing van internationaal aanvaarde 

belastingregels. 

3. De in artikel 55, lid 1, onder b), punten 

iv) en vi) bedoelde entiteiten en alle 

financiële intermediairs die betrokken zijn 

bij de uitvoering van financiële 

verrichtingen in het kader van 

financieringsinstrumenten zijn gehouden 

tot naleving van de voorschriften inzake 

het voorkomen van het witwassen van geld 

en het bestrijden van terrorisme. Zij mogen 

niet gevestigd zijn in en samenwerken met 

entiteiten die gevestigd zijn in 

rechtsgebieden die niet samenwerken met 

de Unie wat betreft de toepassing van 

internationaal erkende belastingregels. 

Amendement  277 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 131 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In elke overeenkomst tussen een entiteit 

in de zin van artikel 55, lid 1, onder b), iii) 

en iv), en een financieel intermediair in de 

zin van lid 3 wordt uitdrukkelijk bepaald 

dat de Commissie en de Rekenkamer 

bevoegd zijn bij alle derde partijen die 

middelen van de Unie hebben ontvangen, 

controles op stukken, controles ter plaatse 

en controles op informatie, zelfs 

opgeslagen op elektronische media, uit te 

voeren. 

4. Elke entiteit in de zin van artikel 55, lid 

1, onder b), iv) en vi), en financieel 

intermediair in de zin van lid 3 die 

betrokken is bij het beheer van 

financieringsinstrumenten van de Unie is 

in de mogelijkheid desgewenst de 

Commissie, de Rekenkamer en OLAF bij 

de uitoefening van hun 

controlebevoegdheid toegang te geven, bij, 

alle derde partijen die middelen van de 

Unie hebben ontvangen en/of betrokken 

zijn bij het beheer van middelen van de 

Unie, en wel ten aanzien van controles op 

stukken, controles ter plaatse en controles 

op informatie, zelfs opgeslagen op 

elektronische media. 

Amendement  200 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 131 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De Commissie brengt jaarlijks aan 

de begrotingsautoriteit verslag uit over de 



activiteiten die door 

financieringsinstrumenten worden 

gesteund, over de bij de uitvoering ervan 

betrokken financiële instellingen, over de 

prestaties van de 

financieringsinstrumenten, met inbegrip 

van gedane herinvesteringen, over de 

balans van de trustrekeningen, over 

ontvangsten en terugbetalingen, over het 

behaalde multiplicatoreffect en over de 

waarde van de deelnemingen. De 

Commissie voegt dit verslag bij het 

overzicht van de in artikel 63, lid 9, 

bedoelde jaarlijkse activiteitenverslagen. 

Amendement  278 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 131 – lid 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. Het in lid 1 ter bedoelde tussentijdse 

verslag bevat ook een lijst van de 

eindbegunstigden van de 

financieringsinstrumenten en van de 

financieringsbedragen die zij ontvingen. 

 De specifieke rechtsvorm van de 

financieringsinstrumenten, 

oprichtingsdoelen en, indien van 

toepassing, het rechtsforum van hun 

statutaire zetel worden op de website van 

de Commissie gepubliceerd. 

Amendement  293 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 133 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het in lid 1 bedoelde verslag bevat 

minstens informatie over het 

kredietbestedingspercentage en beknopte 

informatie over kredietoverschrijvingen 

tussen begrotingsonderdelen. 

2. Het in lid 1 bedoelde verslag bevat zowel 

in absolute cijfers als in percentages 
minstens informatie over het 

kredietbestedingspercentage en beknopte 

informatie over kredietoverschrijvingen 

tussen begrotingsonderdelen. 

Amendement  201 

Voorstel voor een verordening 



Artikel 134 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in artikel 132 bedoelde financiële staten 

zijn in overeenstemming met de 

boekhoudregels van de Unie die door de 

rekenplichtige van de Commissie worden 

vastgesteld en geven een getrouw beeld 

van de activa en passiva, de lasten en 

baten, en de kasstromen. 

De in artikel 132 bedoelde financiële staten 

zijn gebaseerd op de internationale 

boekhoudnormen voor de openbare sector 
en geven een getrouw beeld van de activa 

en passiva, de lasten en baten, en de 

kasstromen. 

Amendement  202 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 135 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in artikel 132 bedoelde financiële staten 

verschaffen informatie, onder andere over 

het gevoerde boekhoudbeleid, die relevant, 

betrouwbaar, vergelijkbaar en begrijpelijk 

is. Zij worden opgemaakt volgens de 

algemeen erkende boekhoudbeginselen die 

in de boekhoudregels van de Unie zijn 

neergelegd. 

De in artikel 132 bedoelde financiële staten 

verschaffen informatie, onder andere over 

het gevoerde boekhoudbeleid, die relevant, 

betrouwbaar, vergelijkbaar en begrijpelijk 

is. Zij worden opgemaakt volgens de 

algemeen erkende boekhoudbeginselen die 

in de boekhoudregels van de Unie zijn 

neergelegd en zijn gebaseerd op de 

internationale boekhoudnormen voor de 

openbare sector. 

Amendement  203 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 135 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 135 bis 

 Afwijkingen van de boekhoudbeginselen 

 Wanneer de rekenplichtigen in een 

bijzonder geval van oordeel zijn dat van 

de inhoud van de in de artikelen 187 tot 

en met 194 genoemde 

boekhoudbeginselen moet worden 

afgeweken, wordt deze afwijking vermeld 

en naar behoren gemotiveerd in de in 

artikel 136 bedoelde bijlage bij de 

financiële staten. 

Amendement  294 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 136 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de balans en de staat van de financiële 

resultaten, die de vermogenssituatie en de 

financiële situatie, alsook het economisch 

resultaat op 31 december van het afgelopen 

begrotingsjaar weergeven. Zij worden 

ingericht volgens de toepasselijke 

boekhoudregels die door de rekenplichtige 

van de Commissie worden vastgesteld; 

(a) de balans en de staat van de financiële 

resultaten, die de vermogenssituatie (met 

inbegrip van de pensioenverplichtingen) 
en de financiële situatie, alsook het 

economisch resultaat op 31 december van 

het afgelopen begrotingsjaar weergeven. 

Zij worden ingericht volgens de 

toepasselijke boekhoudregels die door de 

rekenplichtige van de Commissie worden 

vastgesteld; 

Amendement  204 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 136 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De opmerkingen bij de financiële staten 

vullen de in de in lid 1 bedoelde staten 

opgenomen informatie aan, lichten deze 

toe en verstrekken alle door de 

toepasselijke boekhoudregels van de 

rekenplichtige van de Commissie 

voorgeschreven aanvullende inlichtingen. 

2. De opmerkingen bij de financiële staten 

vullen de in de in lid 1 bedoelde staten 

opgenomen informatie aan, lichten deze 

toe en verstrekken alle vereiste aanvullende 

inlichtingen. 

Amendement  205 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 138 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De rekenplichtige van de Commissie 

consolideert deze voorlopige rekeningen 

met de voorlopige rekeningen van de 

Commissie en zendt de Rekenkamer 

uiterlijk op 31 maart van het begrotingsjaar 

dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar 

de voorlopige rekeningen van de 

Commissie en de voorlopige 

geconsolideerde rekeningen van de Unie 

toe. 

De rekenplichtige van de Commissie 

consolideert deze voorlopige rekeningen 

met de voorlopige rekeningen van de 

Commissie en zendt de Rekenkamer en het 

Europees Parlement uiterlijk op 31 maart 

van het begrotingsjaar dat volgt op het 

afgesloten begrotingsjaar de voorlopige 

rekeningen van de Commissie en de 

voorlopige geconsolideerde rekeningen van 

de Unie toe. 

Amendement  206 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 139 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op 1 juni maakt de Rekenkamer 

haar opmerkingen over de voorlopige 

rekeningen van de andere instellingen en 

van elk in artikel 132 bedoeld orgaan, en 

uiterlijk op 15 juni haar opmerkingen 
over de voorlopige rekeningen van de 

Commissie en de voorlopige 

geconsolideerde rekeningen van de Unie 

bekend. 

1. Uiterlijk op 1 juni maakt de Rekenkamer 

haar opmerkingen over de voorlopige 

rekeningen van de andere instellingen en 

van elk in artikel 132 bedoeld orgaan, over 

de voorlopige rekeningen van de 

Commissie en over de voorlopige 

geconsolideerde rekeningen van de Unie 

bekend. 

Amendement  207 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 139 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De andere instellingen dan de 

Commissie en elk van de in artikel 132 

bedoelde organen stellen hun definitieve 

rekeningen op en zenden deze uiterlijk op 1 

juli van het jaar dat volgt op het afgesloten 

begrotingsjaar aan de rekenplichtige van de 

Commissie, aan de Rekenkamer, het 

Europees Parlement en de Raad toe met het 

oog op de opstelling van de definitieve 

geconsolideerde rekeningen. 

2. De andere instellingen dan de 

Commissie en elk van de in artikel 132 

bedoelde organen stellen hun definitieve 

rekeningen op en zenden deze uiterlijk op 

28 februari van het jaar dat volgt op het 

afgesloten begrotingsjaar aan de 

rekenplichtige van de Commissie, aan de 

Rekenkamer, het Europees Parlement en de 

Raad toe met het oog op de opstelling van 

de definitieve geconsolideerde rekeningen. 

Amendement  208 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 139 – lid 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie keurt de definitieve 

geconsolideerde rekeningen en haar eigen 

definitieve rekeningen goed en zendt deze 

voor 31 juli van het begrotingsjaar dat 

volgt op het afgesloten begrotingsjaar toe 

aan het Europees Parlement, de Raad en de 

Rekenkamer. 

5. De Commissie keurt de definitieve 

geconsolideerde rekeningen en haar eigen 

definitieve rekeningen goed en zendt deze 

voor 31 maart van het begrotingsjaar dat 

volgt op het afgesloten begrotingsjaar toe 

aan het Europees Parlement, de Raad en de 

Rekenkamer. 

Amendement  209 

Voorstel voor een verordening 



Artikel 139 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De definitieve geconsolideerde 

rekeningen worden voor 15 november van 

het begrotingsjaar dat volgt op het 

afgesloten begrotingsjaar in het 

Publicatieblad van de Europese Unie 

bekendgemaakt, vergezeld van de 

betrouwbaarheidsverklaring die door de 

Rekenkamer wordt verstrekt 

overeenkomstig artikel 287 VWEU en 

artikel 160 C van het Euratom-Verdrag. 

6. De definitieve geconsolideerde 

rekeningen worden voor 31 juli van het 

begrotingsjaar dat volgt op het afgesloten 

begrotingsjaar in het Publicatieblad van de 

Europese Unie bekendgemaakt, vergezeld 

van de betrouwbaarheidsverklaring die 

door de Rekenkamer wordt verstrekt 

overeenkomstig artikel 287 VWEU en 

artikel 160 C van het Euratom-Verdrag. 

Amendement  210 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 141 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De kwantitatieve gegevens en het 

verslag over de uitvoering van de begroting 

worden tegelijk aan de Rekenkamer 

toegezonden. 

3. De kwantitatieve gegevens en het 

verslag over de uitvoering van de begroting 

worden tegelijk aan de Rekenkamer 

toegezonden en op het internet bekend 

gemaakt. 

Amendement  211 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 141 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. In de loop van het begrotingsjaar 

wordt een vereenvoudigde 

geconsolideerde tussentijdse 

boekhoudkundige situatie van de 

Europese Unie opgemaakt voor de periode 

van 1 januari tot en met 30 juni. Deze 

tussentijdse boekhoudkundige situatie 

wordt door de Commissie vastgesteld en in 

beperkte mate door de Europese 

Rekenkamer onderzocht. Deze 

geconsolideerde tussentijdse 

boekhoudkundige situatie per 30 juni 

wordt vergezeld van het verslag van de 

Europese Rekenkamer en eventueel 

vergezeld van de opmerkingen van de 

Commissie uiterlijk op 30 oktober van 



hetzelfde jaar aan het Europees 

Parlement toegezonden. 

Amendement  212 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 143 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De rekenplichtige motiveert en 

documenteert elke afwijking en stelt de 

Rekenkamer van deze motivering in 

kennis op het ogenblik dat een bepaalde 

boekhoudregel wordt goedgekeurd of 

bijgewerkt. 

Amendement  213 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 145 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het boekhoudsysteem maakt het 

mogelijk alle boekingen terug te vinden. 

3. Het boekhoudsysteem maakt het 

mogelijk alle gecontroleerde boekingen 

duidelijk terug te vinden. 

Amendement  214 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 147 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De begrotingsboekhouding maakt het 

mogelijk de uitvoering van de begroting in 

detail te volgen. 

(niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Amendement  296 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 149 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De instellingen brengen de interne 

voorschriften die zij op financieel gebied 

vaststellen ter kennis van de Rekenkamer 

en van de begrotingsautoriteit. 

2. De instellingen brengen de interne 

voorschriften die zij op financieel gebied 

vaststellen ter kennis van de Rekenkamer 

en van de begrotingsautoriteit, binnen een 

week nadat ze deze voorschriften hebben 

aangenomen. 



Amendement  215 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 150 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De controle door de Rekenkamer van de 

wettigheid en de regelmatigheid van de 

ontvangsten en uitgaven vindt plaats in het 

licht van de bepalingen van de Verdragen, 

de begroting, deze verordening, de 

gedelegeerde verordening als bedoeld in 

artikel 199, en alle ter uitvoering van de 

Verdragen genomen besluiten. 

1. De controle door de Rekenkamer van de 

wettigheid en de regelmatigheid van de 

ontvangsten en uitgaven vindt plaats in het 

licht van de bepalingen van de Verdragen, 

de begroting, deze verordening, de 

gedelegeerde verordening als bedoeld in 

artikel 199, en alle ter uitvoering van de 

Verdragen genomen besluiten. De 

Rekenkamer heeft een permanente 

controleopdracht. 

Amendement  216 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 150 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de vervulling van haar taak kan de 

Rekenkamer onder de in artikel 152 

vastgestelde voorwaarden kennis nemen 

van alle documenten en inlichtingen 

betreffende het financieel beheer van de 

diensten en organen betreffende alle door 

de Unie gefinancierde of 

medegefinancierde maatregelen. Zij is 

bevoegd ieder personeelslid dat 

verantwoordelijkheid draagt voor uitgaven- 

of ontvangstenverrichtingen te horen en 

alle controlemogelijkheden te benutten die 

de bedoelde diensten en organen zijn 

toegekend. De controle in de lidstaten 

geschiedt in samenwerking met de 

nationale controle-instanties of, indien deze 

niet over de nodige bevoegdheden 

beschikken, in samenwerking met de 

bevoegde nationale diensten. De 

Rekenkamer en de nationale controle-

instanties van de lidstaten werken samen 

in onderling vertrouwen en met behoud 

van hun onafhankelijkheid. 

2. Bij de vervulling van haar taak kan de 

Rekenkamer onder de in artikel 152 

vastgestelde voorwaarden kennis nemen 

van alle documenten en inlichtingen 

betreffende het financieel beheer van de 

diensten en organen betreffende alle door 

de Unie gefinancierde of 

medegefinancierde maatregelen. Zij is 

bevoegd ieder personeelslid dat 

verantwoordelijkheid draagt voor uitgaven- 

of ontvangstenverrichtingen te horen en 

alle controlemogelijkheden te benutten die 

de bedoelde diensten en organen zijn 

toegekend. De controle in de lidstaten 

geschiedt in overleg met de nationale 

controle-instanties of, indien deze niet over 

de nodige bevoegdheden beschikken, met 

de bevoegde nationale diensten. De 

Rekenkamer en de nationale controle-

instellingen van de lidstaten werken samen 

in onderling vertrouwen en met behoud 

van hun onafhankelijkheid. 

Amendement  217 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 152 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie, de andere instellingen, 

de organen die ontvangsten of uitgaven 

namens de Unie beheren en de 

eindbegunstigden van uit de begroting 

verrichte betalingen, verlenen de 

Rekenkamer alle faciliteiten en verstrekken 

haar alle inlichtingen welke zij bij de 

vervulling van haar taak nodig meent te 

hebben. Zij houden ter beschikking van de 

Rekenkamer alle bescheiden inzake 

plaatsing en uitvoering van 

overheidsopdrachten die uit de begroting 

worden gefinancierd, en alle geld- en 

goederenrekeningen, alle 

boekingsbescheiden en bewijsstukken, 

alsmede de daarop betrekking hebbende 

administratieve documenten, alle 

documentatie betreffende de ontvangsten 

en uitgaven van de Unie, alle 

inventarislijsten en alle organigrammen 

welke de Rekenkamer voor de controle, 

aan de hand van stukken of ter plaatse, van 

het verslag over het resultaat van de 

begrotingsuitvoering nodig meent te 

hebben en, voor hetzelfde doel, alle op 

geautomatiseerde gegevensdragers 

opgestelde of bewaarde documenten en 

gegevens. 

1. De Commissie, de andere instellingen, 

de organen die ontvangsten of uitgaven 

namens de Unie beheren en de 

eindbegunstigden van uit de begroting 

verrichte betalingen, verlenen de 

Rekenkamer alle faciliteiten en verstrekken 

haar alle inlichtingen welke zij bij de 

vervulling van haar taak nodig meent te 

hebben. Zij houden ter beschikking van de 

Rekenkamer alle bescheiden inzake 

plaatsing en uitvoering van 

overheidsopdrachten die uit de begroting 

worden gefinancierd, en alle geld- en 

goederenrekeningen, alle 

boekingsbescheiden en bewijsstukken, 

alsmede de daarop betrekking hebbende 

administratieve documenten, alle 

documentatie betreffende de ontvangsten 

en uitgaven van de Unie, alle 

inventarislijsten en alle organigrammen 

welke de Rekenkamer voor de controle, 

aan de hand van stukken of ter plaatse, van 

het verslag over het resultaat van de 

begrotingsuitvoering nodig meent te 

hebben en, voor hetzelfde doel, alle op 

gegevensdragers opgestelde of bewaarde 

documenten en gegevens. 

Amendement  218 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 153 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Rekenkamer doet uiterlijk op 15 juni 

aan de Commissie en op 1 juni aan de 

andere instellingen en de in artikel 132 

bedoelde organen de opmerkingen 

toekomen die naar haar mening in het 

jaarverslag dienen te worden opgenomen. 

Deze opmerkingen zijn vertrouwelijk en 

het voorwerp van een procedure van hoor 

en wederhoor. Alle instellingen zenden hun 

1. De Rekenkamer doet uiterlijk op 15 juni 

aan de Commissie en op 15 juni aan de 

andere instellingen en de in artikel 132 

bedoelde organen de opmerkingen 

toekomen die naar haar mening in het 

jaarverslag dienen te worden opgenomen 

of die de bevoegde rekenplichtige bij de 

voorbereiding van de rekeningen in 

aanmerking dient te nemen. Deze 



antwoorden uiterlijk op 15 oktober aan de 

Rekenkamer. Tegelijkertijd zenden de 

andere instellingen hun antwoord aan de 

Commissie. 

opmerkingen zijn vertrouwelijk en het 

voorwerp van een procedure van hoor en 

wederhoor. Alle instellingen zenden hun 

antwoorden uiterlijk op 30 september aan 

de Rekenkamer. Tegelijkertijd zenden de 

andere instellingen hun antwoord aan de 

Commissie. 

Amendement  219 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 153 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Na afwikkeling van de procedure van 

hoor en wederhoor zenden alle betrokken 

instellingen of organen hun antwoord 

uiterlijk op 15 oktober aan de 

Rekenkamer. Tegelijkertijd zenden de 

andere instellingen en organen hun 

antwoord aan de Commissie. 

Schrappen 

Amendement  220 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 153 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Rekenkamer zendt haar jaarverslag 

met de antwoorden van de instellingen 

uiterlijk op 15 november toe aan de 

autoriteiten die kwijting verlenen en aan de 

andere instellingen, en draagt zorg voor de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie. 

5. De Rekenkamer zendt haar jaarverslag 

met de antwoorden van de instellingen 

uiterlijk op 31 oktober toe aan de 

autoriteiten die kwijting verlenen en aan de 

andere instellingen, en draagt zorg voor de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie. 

Amendement  221 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 155 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 155 Schrappen 

Overzichten van preliminaire bevindingen  

1. De Rekenkamer brengt de overzichten 

van voorlopige bevindingen van haar 

controles ter kennis van de betrokken 

 



instellingen, organen of lidstaten. De 

overzichten van preliminaire bevindingen 

die naar de mening van de Rekenkamer in 

het jaarverslag dienen te worden 

opgenomen, worden uiterlijk op 1 juni 

van het begrotingsjaar na dat waarop zij 

betrekking hebben, meegedeeld. De 

overzichten van preliminaire bevindingen 

zijn vertrouwelijk. 

2. De betrokken instellingen, organen of 

lidstaten beschikken over een termijn van 

twee en een halve maand om de 

Rekenkamer hun eventuele commentaar 

op deze overzichten van preliminaire 

bevindingen mede te delen. 

 

Amendement  264 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 156 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Vóór 15 mei van het jaar n + 2 verleent 

het Europees Parlement op aanbeveling 

van de Raad, die bij gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen besluit, de 

Commissie kwijting voor de uitvoering van 

de begroting van het begrotingsjaar n. 

1. Vóór 15 april van het jaar n + 2 verleent 

het Europees Parlement op aanbeveling 

van de Raad, die bij gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen besluit, kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van 

het begrotingsjaar n aan: 

 - de in artikel 1, lid 2, eerste streepje, 

bedoelde instellingen, 

 - de in artikel 196 ter, lid 1, bedoelde 

entiteiten, 

 - overige organen die verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering van middelen van 

de Unie, indien de wetgeving van de Unie 

bepaalt dat het Europees Parlement aan 

deze organen kwijting moet verlenen. 

2. Indien de in lid 1 bedoelde datum niet in 

acht kan worden genomen, deelt het 

Europees Parlement of de Raad de 

Commissie de redenen mede waarom het 

besluit moet worden uitgesteld. 

2. Indien de in lid 1 bedoelde datum niet in 

acht kan worden genomen, deelt het 

Europees Parlement of de Raad de 

betrokken instellingen, entiteiten en 

organen de redenen mede waarom het 

besluit moet worden uitgesteld. 

 3. Ingeval het Europees Parlement het 

besluit waarbij kwijting wordt verleend 

uitstelt, tracht de Commissie zo spoedig 

mogelijk maatregelen te treffen om de 

 3. Ingeval het Europees Parlement het 

besluit waarbij kwijting wordt verleend 

uitstelt, trachten de betrokken 

instellingen, entiteiten en organen zo 



factoren die dat besluit in de weg staan, op 

te heffen. 

spoedig mogelijk maatregelen te treffen om 

de factoren die dat besluit in de weg staan, 

op te heffen. 

Amendement  265 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 157 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie verstrekt het Europees 

Parlement op verzoek alle inlichtingen die 

nodig zijn voor het goede verloop van de 

kwijtingsprocedure voor het betrokken 

begrotingsjaar, overeenkomstig artikel 319 

VWEU. 

3. De betrokken instellingen, entiteiten en 

organen verstrekken het Europees 

Parlement op verzoek alle inlichtingen die 

nodig zijn voor het goede verloop van de 

kwijtingsprocedure voor het betrokken 

begrotingsjaar, overeenkomstig artikel 319 

VWEU. 

Amendement  266 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 158 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Overeenkomstig artikel 319 VWEU en 

artikel 180 ter van het Euratom-Verdrag 

stellen de Commissie en de andere 

instellingen alles in het werk om gevolg te 

geven aan de opmerkingen waarvan het 

kwijtingsbesluit van het Europees 

Parlement vergezeld gaat en de 

opmerkingen waarvan de door de Raad 

aangenomen aanbeveling tot kwijting 

vergezeld gaat. 

1. Overeenkomstig artikel 319 VWEU en 

artikel 180 ter van het Euratom-Verdrag 

stellen de Commissie en de andere 

betrokken instellingen, entiteiten en 

organen alles in het werk om gevolg te 

geven aan de opmerkingen waarvan het 

kwijtingsbesluit van het Europees 

Parlement vergezeld gaat en de 

opmerkingen waarvan de door de Raad 

aangenomen aanbeveling tot kwijting 

vergezeld gaat. 

2. Op verzoek van het Europees Parlement 

of de Raad brengen de instellingen verslag 

uit over de maatregelen die naar aanleiding 

van deze opmerkingen zijn genomen, met 

name over de instructies die door de 

instellingen zijn gegeven aan hun diensten 

die met de uitvoering van de begroting zijn 

belast. De lidstaten werken met de 

Commissie samen door haar de 

maatregelen mede te delen die zij hebben 

genomen om aan deze opmerkingen gevolg 

te geven, zodat de Commissie hiermee in 

haar verslag rekening kan houden. De 

verslagen van de instellingen worden ook 

 2. Op verzoek van het Europees Parlement 

of de Raad brengen de betrokken 

instellingen, entiteiten en organen verslag 

uit over de maatregelen die naar aanleiding 

van deze opmerkingen zijn genomen, met 

name over de instructies die zij hebben 

gegeven aan hun diensten die met de 

uitvoering van de begroting zijn belast. De 

lidstaten werken met de Commissie samen 

door haar de maatregelen mede te delen die 

zij hebben genomen om aan deze 

opmerkingen gevolg te geven, zodat de 

Commissie hiermee in haar verslag 

rekening kan houden. De verslagen van de 



aan de Rekenkamer toegezonden. instellingen worden ook aan de 

Rekenkamer toegezonden. 

Amendement  224 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 167 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deel een en deel drie van deze 

verordening zijn van toepassing op de 

uitgaven van de diensten en organen als 

bedoeld in Verordening (EG) nr. 

1290/2005 inzake het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling, Verordening (EG) 

nr. 1080/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad23 inzake het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling, Verordening 

(EG) nr. 1081/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad24 inzake het 

Europees Sociaal Fonds, Verordening (EG) 

nr. 1084/2006 van de Raad25 inzake het 

Cohesiefonds, Verordening (EG) nr. 

1198/2006 van de Raad26 inzake het 

Europees Visserijfonds, en van de 

overeenkomstig artikel 56 van deze 

verordening gedeeld beheerde fondsen op 

het gebied van vrijheid, veiligheid en 

rechtvaardigheid, (hierna "de fondsen" 

genoemd), alsook op hun ontvangsten, 

behoudens de in deze titel genoemde 

afwijkingen. 

1. Deel een en deel drie van deze 

verordening zijn van toepassing op de 

uitgaven van de diensten en organen als 

bedoeld in Verordening (EG) 

nr. 1290/2005 inzake het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling, Verordening (EG) 

nr. 1080/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad23 inzake het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling, Verordening 

(EG) nr. 1081/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad24 inzake het 

Europees Sociaal Fonds, Verordening (EG) 

nr. 1084/2006 van de Raad25 inzake het 

Cohesiefonds, Verordening (EG) 

nr. 1198/2006 van de Raad26 inzake het 

Europees Visserijfonds, en van de 

overeenkomstig artikel 56 van deze 

verordening gedeeld beheerde fondsen op 

het gebied van vrijheid, veiligheid en 

rechtvaardigheid, met inbegrip van de 

fondsen in het kader van het programma 

"solidariteit en beheer van de 

migratiestromen", (hierna "de fondsen" 

genoemd), alsook op hun ontvangsten, 

behoudens de in deze titel genoemde 

afwijkingen. 

Amendement  225 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 168 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 168 Schrappen 

Inachtneming van de toewijzingen aan 

vastleggingskredieten 

 

Het Europees Parlement en de Raad  



verbinden zich ertoe de bij de 

basisbesluiten inzake de 

structuurmaatregelen, 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Visserijfonds voorziene toewijzingen aan 

vastleggingskredieten in acht te nemen. 

Amendement  226 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 169 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3. Overeenkomstig de regelgeving als 

bedoeld in artikel 167, heeft de volledige 

of gedeeltelijke terugbetaling van uit 

hoofde van een interventie verrichte 

vooruitbetalingen geen vermindering van 

de deelname van de fondsen aan de 

betrokken interventie tot gevolg. 

 De terugbetaalde bedragen vormen 

bestemmingsontvangsten zoals bedoeld in 

artikel 18, lid 3, onder c). 

3. De behandeling van de terugbetaling 

door de lidstaten en de gevolgen daarvan 

voor het bedrag van de bijdrage uit de 

fondsen worden geregeld in de in artikel 

167 bedoelde regelgeving. 

De behandeling van de terugbetaling door 

de lidstaten en de gevolgen daarvan voor 

het bedrag van de bijdrage uit de fondsen 

worden geregeld in de in artikel 167 

bedoelde regelgeving. 

Amendement  227 

Voorstel voor een verordening 

Titel III – Hoofdstuk 1 – nieuw kopje (vóór artikel 173) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 HOOFDSTUK 1 

 Algemene bepalingen 

Amendement  228 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 175 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Worden gelijkgesteld met 

bestemmingsontvangsten in de zin van 

2. De kredieten voor 



artikel 18, lid 2, de kredieten voor: 

a) procedures voor het toekennen van 

opdrachten of subsidies waaraan het GCO 

deelneemt; of 

a) procedures voor het toekennen van 

opdrachten of subsidies waaraan het GCO 

deelneemt, of 

b) activiteiten van het GCO voor rekening 

van derden; of 

b) activiteiten van het GCO voor rekening 

van derden, of 

c) activiteiten uit hoofde van een 

administratieve overeenkomst met andere 

instellingen of andere diensten van de 

Commissie voor de verstrekking van 

technische en wetenschappelijke diensten. 

c) activiteiten uit hoofde van een 

administratieve overeenkomst met andere 

instellingen of andere diensten van de 

Commissie voor de verstrekking van 

technische en wetenschappelijke diensten, 

 worden gelijkgesteld met 

bestemmingsontvangsten in de zin van 

artikel 18, lid 2. 

Amendement  279 

Voorstel voor een verordening 

Titel III – Hoofdstuk 2 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 HOOFDSTUK 2 

 Financiering en subsidiabele kosten 

 Artikel 175 bis 

 Gemiddelde personeelskosten 

 1. Voor de aanvaarding van gemiddelde 

personeelskosten gelden de volgende 

criteria: 

 a) de gemiddelde personeelskosten 

berusten op de gebruikelijke 

kostenberekeningsmethode van de 

begunstigde; dit omvat op kostenplaats 

gebaseerde methoden. 

 b) de gemiddelde personeelskosten zijn 

gebaseerd op de reële personeelskosten 

van de begunstigde die zijn opgetekend in 

zijn jaarrekeningen, of analytische 

boekhouding in overeenstemming met de 

toepasselijke nationale voorschriften, 

waar nodig met inbegrip van begrote of 

geraamde bedragen; 

 c) de methode op basis van gemiddelde 

personeelskosten houdt in de gemiddelde 

personeelscijfers geen rekening met niet-

subsidiabele kosten als bedoeld in 



Verordening (EG) nr. 1906/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 18 

december 2006 tot vaststelling van de 

regels voor de deelname van 

ondernemingen, onderzoekscentra en 

universiteiten aan acties op grond van het 

zevende kaderprogramma, en voor de 

verspreiding van onderzoeksresultaten 

(2007-2013)1 en in Verordening 

(Euratom) nr. 1908/2006 van de Raad van 

19 december 2006 tot vaststelling van de 

regels voor deelname van ondernemingen, 

onderzoekscentra en universiteiten aan 

acties op grond van het zevende 

kaderprogramma van de Europese 

Gemeenschap voor atoomenergie voor de 

verspreiding van onderzoeksresultaten 

(2007-2011)2 en in de 

modelsubsidieovereenkomsten, kosten die 

onder andere kostencategorieën worden 

gevorderd, worden niet in aanmerking 

genomen; 

 d) het aantal productieve uren dat wordt 

gehanteerd om de gemiddelde uurcijfers 

te berekenen, komt overeen met de 

gebruikelijke beheersmethode van de 

begunstigde, op voorwaarde dat deze 

gebaseerd is op een controleerbare 

boekhouding. 

 2. De in lid 1 vermelde criteria zijn van 

toepassing, op voorwaarde dat alle andere 

aspecten van de methode in 

overeenstemming zijn met de bepalingen 

van de modelsubsidieovereenkomsten. 

 3. De in lid 1 vermelde criteria gelden als 

referentie voor alle gemiddelde kosten die 

in het kader van de subsidieovereenkomst 

worden aangerekend: deze waarvan de 

methode vooraf is gecertificeerd en deze 

die vooraf niet zijn gecertificeerd, met 

inbegrip van de reeds ondertekende 

subsidieovereenkomsten. Bijgevolg gelden 

deze criteria ook in het kader van 

controles achteraf door de Commissie, 

met inbegrip van de reeds ondertekende 

subsidieovereenkomsten. 

 4. Aangerekende personeelskosten op 

basis van methoden die in 



overeenstemming zijn met de in lid 1 

vermelde criteria worden geacht niet 

wezenlijk te verschillen van de werkelijke 

kosten. 

 5. Bij goedkeuring vooraf van de methode 

overeenkomstig de in lid 1 vermelde 

criteria, blijft de goedkeuring geldig voor 

de volledige looptijd van de 

kaderprogramma's, tenzij de methode 

door de begunstigde wordt gewijzigd of de 

diensten van de Commissie bij controles 

zwakke punten in de methode vaststellen 

die het gevolg zijn van onnauwkeurigheid, 

oneigenlijk gebruik of elk ander feit dat 

de basis wegneemt waarop deze 

goedkeuring werd verleend. 

 6. Begunstigden van wie de methode voor 

de gemiddelde personeelskosten is 

goedgekeurd volgens de voorwaarden die 

zijn vastgesteld in het Besluit van de 

Commissie C(2009)4705 mogen de 

goedgekeurde methode blijven gebruiken 

of naar hun gebruikelijke 

berekeningsmethode teruggrijpen indien 

deze in overeenstemming is met de in dit 

artikel vastgestelde criteria. 

 _________________ 

 1 PB L 391 van 30.12.2006, blz. 1. 

 2 PB L 400 van 30.12.2006, blz. 1. 

 Artikel 175 ter 

 Zaakvoerders van KMO's (kleine en 

middelgrote ondernemingen) en 

natuurlijke personen 

 1. In alle subsidies voor indirecte acties 

uit hoofde van de kaderprogramma's, 

heeft de financiële bijdrage van de Unie 

voor de eigen werkzaamheden in het 

kader van het project van KMO-

zaakvoerders die geen salaris ontvangen 

en voor natuurlijke personen die geen 

salaris ontvangen de vorm van een 

forfaitair bedrag. 

 2. De waarde van de eigen 

werkzaamheden van deze KMO-

zaakvoerders en natuurlijke personen is 

gebaseerd op een forfaitair bedrag dat 



wordt vastgesteld door het aantal voor het 

project gewerkte uren te 

vermenigvuldigen met het uurtarief dat 

als volgt wordt berekend: 

 a) het standaard aantal productieve uren 

bedraagt 1 575; 

 b) het totale aantal uren dat per jaar voor 

een project van de Unie wordt 

aangerekend kan niet hoger zijn dan het 

standaard aantal productieve uren per 

KMO-zaakvoerder of natuurlijke persoon. 

 De waarde van de eigen werkzaamheden 

wordt beschouwd als een directe 

subsidiabele kost van het project. 

 3. Deze financieringsvorm geldt ook voor 

KMO-zaakvoerders en natuurlijke 

personen die geen salaris ontvangen uit 

hoofde van reeds ondertekende 

subsidieovereenkomsten in de context van 

de kaderprogramma's, tenzij voor deze 

begunstigden reeds een certificatie van de 

methode voor de gemiddelde 

personeelskosten is ingediend en door de 

Commissie is goedgekeurd. In het laatste 

geval kunnen de begunstigden ervoor 

kiezen de gecertificeerde methode te 

blijven toepassen. 

Amendement  230 

Voorstel voor een verordening 

Titel III – Hoofdstuk 3 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 HOOFDSTUK 3 

 Overlegcomité onderzoek 

 Artikel 175 quater 

 Overlegcomité onderzoek 

 1. Er wordt een gespecialiseerd 

overlegcomité voor onderzoekskwesties 

("overlegcomité onderzoek") opgericht 

tussen de directoraten-generaal die 

bevoegd zijn voor de uitvoering van de 

respectieve kaderprogramma's; hun 

mandaat bestaat erin een definitief en 



uniform standpunt aan te nemen over 

elke juridische en financiële kwestie met 

betrekking tot de uitvoering van de gehele 

projectcyclus, alsook met betrekking tot 

alle werkings- en procedurekwesties 

waarvoor via de gebruikelijke werkwijzen 

tussen de diensten geen consensus kon 

worden bereikt. 

 Het overlegcomité onderzoek treedt op als 

het in artikel 126 ter bedoelde bevoegd 

overlegcomité voor alle zaken met 

betrekking tot onderzoeksprojecten en 

onderzoeksprogramma's, met inbegrip 

van het kaderprogramma. 

 Een lid van het overlegcomité onderzoek 

kan uit hoofde van de toepassing van de 

artikelen 70 en 71 niet aansprakelijk 

worden gesteld voor besluiten die hij als 

lid van het overlegcomité onderzoek heeft 

genomen. 

 2. Het overlegcomité onderzoek bestaat uit 

de directeurs-generaal van de 

directoraten-generaal onderzoek en 

innovatie, onderwijs en cultuur, 

ondernemingen en industrie, 

informatiemaatschappij en media, 

mobiliteit en vervoer, en energie, of uit 

een gemachtigde vertegenwoordiger per 

directoraat-generaal. Het komt minstens 

vier maal per jaar bijeen en kan via een 

schriftelijke procedure 

consensusbesluiten nemen. 

 3. Voor deze procedure gelden de 

volgende regels: 

 a) het overlegcomité onderzoek wordt 

voorgezeten door de directeur-generaal 

onderzoek en innovatie of door zijn 

vertegenwoordiger; 

 b) indien nodig kan het overlegcomité 

onderzoek het advies inwinnen van de 

horizontale centrale diensten van de 

Commissie, met name de juridische dienst 

en het directoraat-generaal begroting; 

 c) het overlegcomité onderzoek kan 

belanghebbenden of hun 

vertegenwoordigers of alle deskundigen 

die het nuttig acht uitnodigen om hun 



advies uit te brengen; 

 d) besluiten worden bij consensus 

genomen of, indien dit niet mogelijk is, 

door een meerderheid, en zijn bindend 

voor de in lid 1 vermelde directoraten-

generaal; 

 e) de aangenomen definitieve en uniforme 

standpunten zijn eveneens bindend voor 

de uitvoerende agentschappen die delen 

van het kaderprogramma uitvoeren; 

 f) een welbepaalde sector binnen het 

directoraat-generaal onderzoek en 

innovatie staat in voor 

secretariaatsondersteuning voor het 

overlegcomité onderzoek. De besluiten 

van het overlegcomité onderzoek worden 

openbaar gemaakt in de vorm van een 

elektronische databank, waarbij rekening 

wordt gehouden met de toepasselijke 

regelgeving inzake gegevensbescherming; 

 g) het overlegcomité onderzoek stelt zijn 

reglement van orde vast overeenkomstig 

de bepalingen van artikel 126 quater. 

Amendement  231 

Voorstel voor een verordening 

Titel IV – Hoofdstuk 2 – Afdeling 1 (nieuw) – kopje (nieuw) (vóór artikel 177) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Afdeling 1 

 Algemene bepalingen 

Amendement  232 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 177 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 177 bis 

 Gebruik van begrotingssteun 

 1. Indien hierin wordt voorzien in de 

relevante basisbesluiten, kan de 

Commissie aan derde landen sectorale of 

algemene begrotingssteun verlenen indien 



het beheer van de overheidsfinanciën 

door het partnerland in afdoende mate 

transparant, betrouwbaar en doeltreffend 

is. 

 2. De Commissie neemt in de 

overeenkomstige 

financieringsovereenkomsten, gesloten 

krachtens artikel 176, lid 2, onder b) 

passende bepalingen op, die inhouden dat 

het betreffende begunstigde land toezegt 

om de relevante financiering voor acties 

geheel of gedeeltelijk te zullen 

terugbetalen, indien wordt vastgesteld dat 

het beheer van de betreffende middelen 

van de Unie geschaad is door ernstige 

onregelmatigheden. 

 Voor de verwerking van de terugbetaling 

als bedoeld in de eerste alinea kan 

artikel 77, lid 1, betreffende invordering 

door verrekening worden toegepast. 

 3. De Commissie steunt de ontwikkeling 

van parlementaire controle en 

auditbevoegdheden en streeft naar grotere 

transparantie en openbare 

toegankelijkheid van informatie. 

Amendement  233 

Voorstel voor een verordening 

 Titel IV – Hoofdstuk 2 – Afdeling 2 (nieuw) – kopje (nieuw) (vóór artikel 178) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Afdeling 2 

 Door meerdere donoren gefinancierde 

trustfondsen 

Amendement  234 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 178 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bijdragen van de Unie en de donoren 

worden op een specifiek daartoe bestemde 

bankrekening gestort. Deze bijdragen 

worden niet opgenomen in de begroting en 

De bijdragen van de Unie en de donoren 

worden op een specifiek daartoe bestemde 

bankrekening gestort. Deze bijdragen 

worden niet opgenomen in de begroting en 



worden door de Commissie beheerd onder 

verantwoordelijkheid van de gedelegeerd 

ordonnateur. Aan de in artikel 55, lid 1, 

onder b), genoemde entiteiten of personen 

kunnen taken tot uitvoering van de 

begroting worden toevertrouwd in 

overeenstemming met de geldende 

voorschriften voor indirect beheer. 

worden door de Commissie beheerd onder 

verantwoordelijkheid van de gedelegeerd 

ordonnateur. Artikel 55, lid 3, is van 

toepassing. 

Amendement  235 

Voorstel voor een verordening 

Titel IV – Hoofdstuk 2 – Afdeling 3 (nieuw)– kopje (nieuw) (vóór artikel 179) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Afdeling 3 

 Andere beheerswijzen 

Amendement  236 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 195 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De instellingen stellen de 

begrotingsautoriteit zo spoedig mogelijk in 

kennis van ieder onroerendgoedproject dat 

aanzienlijke financiële gevolgen voor de 

begroting kan hebben. 

3. De instellingen en organen in de zin 

van artikel 196 ter stellen de 

begrotingsautoriteit zo spoedig mogelijk in 

kennis van ieder onroerendgoedproject dat 

aanzienlijke financiële gevolgen voor de 

begroting kan hebben. 

Indien een tak van de begrotingsautoriteit 

advies wil uitbrengen, stelt deze tak 

binnen twee weken na ontvangst van de 

gegevens over het onroerendgoedproject 

de betrokken instelling in kennis van zijn 

voornemen om een dergelijk advies te 

verstrekken. Indien geen van de takken 

van de begrotingsautoriteit reageert, kan 

de betrokken instelling de voorgenomen 

transactie uitvoeren uit hoofde van haar 

administratieve autonomie, onder 

voorbehoud van artikel 335 VWEU en 

artikel 185 van het Euratom-Verdrag wat 

betreft de vertegenwoordiging van de 

Unie. 

Zij stellen de begrotingsautoriteit met 

name in kennis van: 

Het advies wordt binnen twee weken 

vanaf de kennisgeving aan de betrokken 

a) bouw- en renovatieprojecten, vóór het 

publiceren van de uitnodigingen tot 



instelling toegezonden. inschrijving, over de specifieke 

planningsregelingen, en nadat 

gedetailleerde kostenplannen zijn 

opgesteld maar vóór het sluiten van 

contracten, over alle aspecten die verband 

houden met de besluitvorming en over de 

financiering van het project, alsook, na de 

voltooiing van de werkzaamheden, over de 

mate waarin de werkzaamheden zijn 

verlopen zoals gepland en over de 

begroting; 

 b) andere onroerendgoedopdrachten, vóór 

het publiceren van de uitnodigingen tot 

inschrijving of vóór het verkennen van de 

lokale markt, over de specifiek vereiste 

bouwoppervlakte, en vóór het sluiten van 

contracten, over alle aspecten die verband 

houden met de besluitvorming en over de 

financiering van het project, alsook, na de 

voltooiing van de werkzaamheden, over de 

naleving van de begroting en de 

uitvoering van het project. 

 Desgevallend kunnen de instellingen en 

organen informatie verstrekken in het 

werkdocument over het vastgoedbeleid 

waarnaar wordt verwezen in artikel 34, 

lid 4 bis. 

 Alvorens een contract te sluiten, is de 

goedkeuring van de begrotingsautoriteit 

vereist. De begrotingsautoriteit neemt een 

besluit inzake het verlenen van 

goedkeuring binnen de acht weken na 

ontvangst van het verzoek en van alle 

informatie die verband houdt met de 

besluitvorming. 

De instellingen vragen de goedkeuring 

van de begrotingsautoriteit voor de 

verwerving van onroerende activa en alle 

andere vastgoedprojecten die met een 

lening worden gefinancierd.  

Amendement  237 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 195 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 3 bis. Onroerendgoedprojecten die 

aanzienlijke financiële gevolgen voor de 

begroting kunnen hebben, zijn: 

 i) de verwerving, verkoop, renovatie of 

bouw van onroerend goed voor een 

bedrag van meer dan 2 miljoen EUR, of 

de verlenging van bestaande 

onroerendgoedopdrachten voor een 

bedrag van meer dan 2 miljoen EUR per 

jaar; 

 ii) de verwerving van grond; 

 iii) alle nieuwe onroerendgoedopdrachten 

(met inbegrip van vruchtgebruik en 

erfpacht) voor nieuwe eigendommen met 

een jaarlijkse last van minstens 

500 000 EUR; 

 iv) alle onroerendgoedprojecten die van 

interinstitutionele aard zijn. 

Amendement  238 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 195 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Een onroerendgoedproject kan 

gefinancierd worden uit de begroting of, 

in afwijking van artikel 14, met de 

goedkeuring van de begrotingsautoriteit 

via leningen. Leningen worden binnen 

een passende termijn terugbetaald. 

 Het financieringsplan dat de betrokken 

instelling samen met het 

goedkeuringsverzoek moet indienen, 

vermeldt met name het maximale 

financieringspeil, de financieringstermijn 

en het soort financiering. 

Amendement  239 

Voorstel voor een verordening 

 Titel VII bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 TITEL VII bis 



 AGENTSCHAPPEN, ORGANEN EN 

PUBLIEK-PRIVATE 

PARTNERSCHAPPEN 

Amendement  240 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 196 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 196 bis 

 Soorten publiek-private partnerschappen 

 De volgende soorten publiek-private 

partnerschappen mogen worden tot stand 

gebracht: 

 a) bij het VWEU en het Euratom-Verdrag 

opgerichte organen met 

rechtspersoonlijkheid die bijdragen uit de 

begroting ontvangen overeenkomstig 

artikel 196 ter; 

 b) organen met rechtspersoonlijkheid die 

zijn opgericht bij een basisbesluit dat hun 

statuut en het toepassingsgebied en de 

aard van hun operaties vaststelt, waaraan 

de uitvoering van een publiek-privaat 

partnerschap in de zin van artikel 196 ter 

en 196 quater is toevertrouwd, en waarbij 

Europese toegevoegde waarde wordt 

gecreëerd en de interventie van publieke 

fondsen gerechtvaardigd is. 

Amendement  241 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 196 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 196 ter 

 Financiële kaderregeling voor de bij 

specifieke bepalingen van het VWEU en 

het Euratom-Verdrag opgerichte 

agentschappen, organen en publiek-

private partnerschappen 

 1. Bij een gedelegeerde verordening 

overeenkomstig de artikelen 202, 203 en 

204 van deze verordening wordt, na 



raadpleging van de Rekenkamer, een 

financiële kaderregeling vastgesteld voor 

de bij specifieke bepalingen van het 

VWEU en het Euratom-Verdrag 

opgerichte entiteiten met 

rechtspersoonlijkheid. 

 Deze financiële kaderregeling is 

gebaseerd op de in deze verordening 

vervatte beginselen en regels. 

 De financiële regels voor deze organen 

mogen slechts van de financiële 

kaderregeling afwijken indien hun 

specifieke behoeften dit vereisen. Er kan 

niet worden afgeweken van de in deel een, 

titel II, vastgestelde begrotingsbeginselen, 

van het beginsel van gelijke behandeling 

van marktdeelnemers en van specifieke 

bepalingen van de basisbesluiten waarbij 

die organen zijn opgericht. Wanneer de 

financiële regels van deze ppp's afwijken 

van de financiële kaderregeling, wordt de 

Commissie in kennis gesteld van deze 

afwijkingen en van de redenen hiervoor. 

De Commissie heeft het recht binnen de 

zes weken na de kennisgeving tegen 

dergelijke afwijkingen bezwaar te maken. 

 De regels van deze organen mogen van 

het personeelsstatuut afwijken. 

 1 bis. Het Europees Parlement en de Raad 

worden jaarlijks en uiterlijk op 31 oktober 

in een werkdocument in kennis gesteld 

van afwijkingen en de specifieke redenen 

hiervoor. Het werkdocument vermeldt 

eveneens de vorderingen inzake de 

verwezenlijking van de doelstelling 

waarvoor de afzonderlijke entiteiten 

werden opgericht, evenals de relevantie 

van bovengenoemde afwijkingen voor de 

gemaakte vorderingen, de in artikel 34, 

lid 2 ter, bedoelde informatie; en de 

verwezenlijking van de eerder vastgestelde 

specifieke doelstellingen in het jaar 

waarop de kwijting betrekking heeft. 

Wanneer de doelstellingen niet volledig 

zijn verwezenlijkt, vermeldt het 

beheersorgaan van de entiteit de 

specifieke redenen hiervoor en stelt het 

maatregelen voor om dat te verhelpen: 



een van deze maatregelen kan een met 

redenen omkleed verzoek zijn voor een 

tijdelijke verhoging van de 

administratieve middelen voor ten hoogste 

één opeenvolgend jaar. 

 Verder presenteert het werkdocument de 

bestuursstructuren van alle entiteiten die 

overeenkomstig dit artikel zijn opgericht, 

met inbegrip van een globaal overzicht 

van de omvang van de afzonderlijke 

bestuursstructuren ten opzichte van de 

respectieve personeelssterkte. 

 2. De kwijting voor de uitvoering van de 

begroting van de in lid 1 bedoelde 

entiteiten wordt verleend door het 

Europees Parlement, op aanbeveling van 

de Raad. Wanneer het Europees 

Parlement dit nodig acht, kan het een 

beheersorgaan van een entiteit in de loop 

van de kwijtingsprocedure uitnodigen, 

met name wanneer de in lid 1 bis 

beschreven doelstellingen gedurende twee 

opeenvolgende jaren niet zijn 

verwezenlijkt. 

 3. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde 

entiteiten oefent de interne controleur van 

de Commissie dezelfde bevoegdheden uit 

als die welke hem zijn toegekend met 

betrekking tot de diensten van de 

Commissie. 

 4. Elk agentschap stelt door middel van 

een contract en na raadpleging van de 

Rekenkamer een onafhankelijke 

financieel controleur aan die tot taak 

heeft na te gaan of de rekeningen van het 

orgaan in overeenstemming zijn met 

artikel 134 en een beoordeling uit te 

voeren van de wettigheid en de 

regelmatigheid van de uitgaven en 

ontvangsten van het orgaan. De 

Rekenkamer onderzoekt de door deze 

onafhankelijke financiële controleurs 

opgestelde verslagen en mag uitgaan van 

deze verslagen om haar oordeel te 

vormen, naast het uitvoeren van alle 

andere procedures die ze nodig acht. 

Amendement  242 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 196 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 196 quater 

 Financiële modelregeling voor publiek-

private partnerschapsorganen die niet 

gebaseerd zijn op specifieke bepalingen 

van het VWEU 

 1. De overeenkomstig de artikelen 288 en 

289 VWEU bij een basisbesluit opgerichte 

organen met rechtspersoonlijkheid 

waaraan de uitvoering van een publiek-

privaat partnerschap is toevertrouwd, 

stellen hun financiële regels vast, die 

onder meer betrekking hebben op de 

opstelling, de uitvoering, de boekhouding 

en de kwijting van de begroting van het 

ppp. 

 2. Deze regels omvatten een geheel van 

beginselen dat een goed financieel beheer 

van de middelen van de Unie waarborgt 

en is gebaseerd op de artikelen 55 en 57 

en op een financiële modelregeling, door 

de Commissie vast te stellen bij een 

gedelegeerde verordening overeenkomstig 

de artikelen 202, 203 en 204, na 

raadpleging van de Rekenkamer. 

 Wanneer de financiële regels van deze 

ppp's afwijken van de financiële 

modelregeling, wordt de Commissie in 

kennis gesteld van deze afwijkingen en 

van de redenen hiervoor. De Commissie 

heeft het recht binnen de zes weken na de 

kennisgeving tegen dergelijke afwijkingen 

bezwaar te maken. 

 De regels van deze organen mogen van 

het personeelsstatuut afwijken indien de 

handelingen tot oprichting van deze 

organen overeenkomstig artikel 1 bis, 

lid 2, van het personeelsstatuut niet in de 

toepassing van het personeelsstatuut 

voorzien. 

 3. Het Europees Parlement en de Raad 

worden jaarlijks en uiterlijk op 31 oktober 

in een werkdocument in kennis gesteld 



van afwijkingen en de specifieke redenen 

hiervoor. Het werkdocument vermeldt 

eveneens de vorderingen inzake de 

verwezenlijking van de doelstelling 

waarvoor de afzonderlijke organen 

werden opgericht, evenals de relevantie 

van bovengenoemde afwijkingen voor de 

gemaakte vorderingen, de in artikel 34, 

lid 2 ter, bedoelde informatie en de 

verwezenlijking van de eerder vastgestelde 

specifieke doelstellingen in het jaar 

waarop de kwijting betrekking heeft. 

Wanneer de doelstellingen niet volledig 

zijn verwezenlijkt, vermeldt het 

beheersorgaan van het orgaan de 

specifieke redenen hiervoor en stelt het 

maatregelen voor om hieraan te 

verhelpen; een van deze maatregelen kan 

een met redenen omkleed verzoek zijn 

voor een tijdelijke verhoging van de 

administratieve middelen voor ten hoogste 

één opeenvolgend jaar. Verder presenteert 

het werkdocument de bestuursstructuren 

van alle entiteiten die overeenkomstig dit 

artikel zijn opgericht, met inbegrip van 

een globaal overzicht van de omvang van 

de afzonderlijke bestuursstructuren ten 

opzichte van de respectieve 

personeelssterkte. 

 4. De kwijting voor de uitvoering van de 

begroting van de in lid 1 bedoelde 

organen wordt verleend door het 

Europees Parlement, op aanbeveling van 

de Raad. 

 5. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde 

organen oefent de intern controleur van 

de Commissie dezelfde bevoegdheden uit 

als die welke hem zijn toegekend met 

betrekking tot de diensten van de 

Commissie. 

Amendement  243 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 199 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt de De Commissie is bevoegd om 



uitvoeringsvoorschriften voor de 

toepassing van deze verordening vast in 

een gedelegeerde verordening 
overeenkomstig de artikelen 202, 203 en 

204. Deze gedelegeerde verordening bevat 

ook regels voor de uitvoering van de 

administratieve uitgaven uit de kredieten 

waarin de begroting voorziet voor het 

Voorzieningsagentschap van Euratom. 

overeenkomstig de artikelen 202, 203 en 

204 een gedelegeerde verordening 

vaststellen betreffende gedetailleerde 

regels ter aanvulling of wijziging van 

bepaalde niet-essentiële onderdelen van 

de volgende artikelen: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 

20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 41, 

46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 

67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 77 ter, 78, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 

93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 117, 117 bis, 118, 

119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 

126 quater, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 

142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 178, 

179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 

191, 193, 195, 196, 197. 

 De doelstellingen, inhoud en strekking 

van de delegatie met betrekking tot de 

bovengenoemde artikelen zijn opgenomen 

in een bijlage bij deze verordening. 

 Deze gedelegeerde verordening bevat ook 

regels voor de uitvoering van de 

administratieve uitgaven uit de kredieten 

waarin de begroting voorziet voor het 

Voorzieningsagentschap van Euratom. 

Amendement  244 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 200 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 200 Schrappen 

Financiële kaderregeling voor de bij het 

VWEU en het Euratom-Verdrag 

opgerichte agentschappen en organen 

 

1. De Commissie stelt een financiële 

kaderregeling voor de bij het VWEU en 

het Euratom-Verdrag opgerichte 

agentschappen en organen met 

rechtspersoonlijkheid die bijdragen uit de 

begroting ontvangen, vast bij een 

gedelegeerde handeling overeenkomstig 

de artikelen 202, 203 en 204 van deze 

verordening. 

 



De financiële kaderregeling is gebaseerd 

op de in deze verordening vervatte 

beginselen en regels. 

 

De financiële regels voor deze organen 

mogen slechts van de financiële 

kaderregeling afwijken voor zover hun 

specifieke behoeften zulks vereisen, en 

met voorafgaande instemming van de 

Commissie. Er kan niet worden 

afgeweken van de in deel een, titel II, 

vastgestelde begrotingsbeginselen, van het 

beginsel van gelijke behandeling van 

marktdeelnemers en van specifieke 

bepalingen van de basisbesluiten waarbij 

die organen zijn opgericht. 

 

2. De kwijting voor de uitvoering van de 

begroting van de in lid 1 bedoelde 

organen wordt verleend door het 

Europees Parlement, op aanbeveling van 

de Raad. 

 

3. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde 

organen oefent de intern controleur van 

de Commissie dezelfde bevoegdheden uit 

als die welke hem zijn toegekend met 

betrekking tot de diensten van de 

Commissie. 

 

4. Tenzij anders is bepaald in het 

basisbesluit tot oprichting van een in lid 1 

bedoeld orgaan, onderzoekt de 

Rekenkamer de wettigheid en de 

regelmatigheid van de uitgaven en 

ontvangsten van dat orgaan voordat de 

rekeningen ervan worden geconsolideerd 

met die van de Commissie. Voor dit 

onderzoek wordt uitgegaan van het 

controleverslag van een onafhankelijke 

externe controleur die door het orgaan 

wordt aangesteld om na te gaan of de 

rekeningen van het orgaan in 

overeenstemming zijn met artikel 134. 

 

Amendement  245 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 201 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



Artikel 201 Schrappen 

Financiële modelregeling voor publiek-

private partnerschapsorganen 

 

De bij een basisbesluit opgerichte organen 

met rechtspersoonlijkheid waaraan de 

uitvoering van een publiek-privaat 

partnerschap in de zin van artikel 55, lid 

1, onder b), v), is toevertrouwd, stellen 

hun financiële regels vast. 

 

Deze regels omvatten een geheel van 

beginselen dat een goed financieel beheer 

van de middelen van de Unie waarborgt 

en is gebaseerd op artikel 57 en een 

financiële modelregeling, door de 

Commissie vast te stellen bij een 

gedelegeerde handeling overeenkomstig 

de artikelen 202, 203 en 204. 

 

Amendement  246 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 202 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 

gedelegeerde handeling bedoeld in de 

artikelen 199, 200 en 201 wordt aan de 

Commissie verleend voor onbepaalde tijd. 

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 

gedelegeerde verordeningen bedoeld in de 

artikelen 196 ter, 196 quater en 199 wordt 

aan de Commissie verleend voor een 

periode van drie jaar, te rekenen vanaf *, 

volgens de voorwaarden die in de 

artikelen 203 en 204 zijn vastgelegd. 

 * Datum van inwerkingtreding van deze 

verordening. 

Amendement  247 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 202 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de Commissie de gedelegeerde 

handeling vaststelt, stelt zij daar 

tegelijkertijd het Europees Parlement en de 

Raad van in kennis. 

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

verordening vaststelt, stelt zij daar 

tegelijkertijd het Europees Parlement en de 

Raad van in kennis. 

 Bij haar voorbereidende werkzaamheden 

pleegt de Commissie passend overleg, 



onder meer met het Europees Parlement 

en met deskundigen, en zorgt zij voor een 

gelijktijdige, snelle en adequate 

toezending van de desbetreffende 

documenten aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

Amendement  248 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 202 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De bevoegdheid tot vaststelling van de 

gedelegeerde handeling wordt de 

Commissie verleend onder de in de 

artikelen 203 en 204 gestelde 

voorwaarden. 

3. Wanneer deze verordening wordt 

herzien, dient de Commissie een herziene 

gedelegeerde verordening in. 

Amendement  249 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 203 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Intrekking van de delegatie Intrekking van de delegatie en intrekking 

van de gedelegeerde verordening 

Amendement  250 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 203 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in artikel 199 bedoelde delegatie van 

bevoegdheden kan door het Europees 

Parlement of de Raad worden ingetrokken. 

1. De in de artikelen 196 ter, 196 quater 

en 199 bedoelde bevoegdheidsdelegatie 

kan geheel of gedeeltelijk, met gevolgen 

voor de toekomst, door het Europees 

Parlement of de Raad worden ingetrokken. 

Bovendien kunnen het Europees 

Parlement of de Raad de gedelegeerde 

verordeningen die uit hoofde van de in de 

vorige zin ingetrokken gedelegeerde 

bevoegdheden zijn vastgesteld, geheel of 

gedeeltelijk intrekken. 

Amendement  251 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 203 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De instelling die een interne procedure is 

begonnen om te besluiten of zij de 

bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 

brengt de andere instelling en de 

Commissie hiervan op de hoogte binnen 

een redelijke termijn voordat een definitief 

besluit wordt genomen en geeft daarbij aan 

welke gedelegeerde bevoegdheden 

mogelijk worden ingetrokken en waarom. 

2. De instelling die een interne procedure is 

begonnen om te besluiten of zij de 

bevoegdheidsdelegatie en/of de 

gedelegeerde verordening geheel of 

gedeeltelijk wenst in te trekken, brengt de 

andere instelling en de Commissie hiervan 

op de hoogte binnen een redelijke termijn 

voordat een definitief besluit wordt 

genomen, en geeft daarbij aan welke 

gedelegeerde bevoegdheden en, indien van 

toepassing, welke gedelegeerde 

verordening of welk deel ervan mogelijk 

worden ingetrokken en waarom. 

 

Amendement  252 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 203 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het besluit tot intrekking maakt een 

einde aan de delegatie van de 

bevoegdheden die in het besluit worden 

vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk of 

op een latere datum die in het besluit wordt 

vermeld in werking. Het besluit laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. Het 

wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad 

van de Europese Unie. 

3. Het besluit tot intrekking maakt een 

einde aan de delegatie van de 

bevoegdheden die in het besluit worden 

vermeld. Bovendien kan het besluit ook 

een einde maken aan de geldigheid van 

een van kracht zijnde gedelegeerde 

verordening of delen ervan. Het besluit 

treedt onmiddellijk of op een latere datum 

die in het besluit wordt vermeld in 

werking. Het wordt bekendgemaakt in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

Amendement  253 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 203 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Binnen een redelijke termijn na het 

nemen van een besluit over de intrekking 

van een deel van de gedelegeerde 

bevoegdheid en, indien van toepassing, de 



gehele of gedeeltelijke intrekking van de 

gedelegeerde verordening, dient de 

Commissie een voorstel in voor de 

herziening van deze verordening en/of 

voor een herziene gedelegeerde 

verordening. 

Amendement  254 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 204 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bezwaren tegen gedelegeerde handelingen Bezwaren tegen een gedelegeerde 

verordening 

Amendement  255 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 204 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Europees Parlement en de Raad 

kunnen binnen een termijn van twee 

maanden na de datum van kennisgeving 

bezwaar maken tegen de gedelegeerde 

handeling.  

1. Het Europees Parlement en de Raad 

kunnen binnen een termijn van drie 

maanden na de datum van kennisgeving 

bezwaar maken tegen een gedelegeerde 

verordening die de Commissie 

overeenkomstig de artikelen 196 ter, 

196 quater en 199 heeft voorgesteld. 

Amendement  256 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 204 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien bij het verstrijken van deze 

termijn het Europees Parlement noch de 

Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de 

gedelegeerde handeling, wordt deze 

bekendgemaakt in het Publicatieblad van 

de Europese Unie en treedt zij in werking 

op de daarin vermelde datum. 

2. Indien bij het verstrijken van deze 

termijn het Europees Parlement noch de 

Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de 

gedelegeerde verordening, wordt deze 

bekendgemaakt in het Publicatieblad van 

de Europese Unie en treedt zij in werking 

op de daarin vermelde datum. 

Amendement  257 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 204 – lid 3 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien het Europees Parlement of de 

Raad bezwaar maakt tegen een 

gedelegeerde handeling, treedt deze niet 

in werking. De instelling die bezwaar 

maakt tegen de gedelegeerde handeling, 

vermeldt de redenen daarvoor. 

3. Indien hetzij het Europees Parlement 

hetzij de Raad bezwaar maakt tegen de 

gedelegeerde verordening en er 

wijzigingen aan voorstelt binnen de in 

lid 1 genoemde termijn, neemt de 

Commissie kennis van deze wijzigingen en 

kan zij een herziene gedelegeerde 

verordening vaststellen. Het Europees 

Parlement of de Raad kan overeenkomstig 

onderhavig artikel bezwaar maken tegen 

deze herziene gedelegeerde verordening. 

Amendement  258 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 204 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3bis. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de Commissie te allen tijde verzoeken 

een geheel of gedeeltelijk herziene 

gedelegeerde verordening voor te stellen. 

Ze stellen elkaar zo spoedig mogelijk in 

kennis van hun voornemen voor een 

dergelijk verzoek. 

Amendement  259 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 205 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Herziening Herziening 

Deze verordening wordt herzien telkens 

wanneer zulks nodig is, volgens de 

procedure van artikel 322 VWEU en 

artikel 183 van het Euratom-Verdrag.  

Om de drie jaar of telkens wanneer zulks 

nodig is, wordt deze verordening 

onderworpen aan een herziening volgens 

de procedure van artikel 322, lid 1, VWEU 

en artikel 183 van het Euratom-Verdrag. 

 De in deze verordening vastgestelde 

drempels kunnen worden aangepast aan 

de evolutie van de inflatie, via een 

gedelegeerde verordening waarnaar wordt 

verwezen in artikel 199, overeenkomstig 

de artikelen 202, 203 en 204. 



Amendement  260 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 208 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening treedt in werking op de 

derde dag na die van de bekendmaking 

ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

1. Deze verordening treedt in werking op 

de derde dag na die van de bekendmaking 

ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 1 

januari 2012. 

2. Zij is van toepassing met ingang van 

1 januari 2012. 

Artikel 56 is wat betreft de in artikel 167 

genoemde fondsen slechts van toepassing 

op vanaf 1 januari 2014 gedane 

vastleggingen. 

3. Artikel 56 is slechts van toepassing 

vanaf 1 januari 2014; tot dan blijft 

artikel 53 ter van Verordening (EG, 

Euratom) nr. 1605/2002 van kracht. 

 De lidstaten kunnen evenwel al artikel 56, 

lid 2, toepassen vanaf 1 januari 2012. 

 Wanneer de lidstaten een nationale 

verklaring indienen in de zin van 

artikel 56, lid 6 ter, dan is ook de laatste 

alinea van artikel 56, lid 6 ter, van 

toepassing vanaf 1 januari 2012. 

 De taken van de bestaande organen uit 

hoofde van Verordening (EG) 

nr. 1083/2006 van de Raad1  worden niet 

aangetast door de erkenning van deze 

organen. Vanaf 1 januari 2014 zijn de 

erkende organen bevoegd om hun taken 

te verrichten. 

 4. Artikel 5, lid 4, treedt onmiddellijk in 

werking vanaf de publicatie van deze 

verordening. 

 Wanneer begunstigden artikel 5, lid 5, 

van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 hebben toegepast zonder 

gebruik te maken van een rentedragende 

rekening, wordt dit niet beschouwd als 

een fout of een onregelmatigheid. 

 ___________________ 
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Amendement  261 

Voorstel voor een verordening 



Bijlage (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  

 Bijlage over de gedelegeerde verordening 

overeenkomstig artikel 199 van deze 

verordening 

 Artikel 5 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

regels worden vastgelegd met betrekking 

tot de opneming in de boeken van rente op 

voorfinancieringen. 

 Artikel 8 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

kredieten voor een begrotingsjaar. 

 Artikel 9 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten voor de 

annulering en overdracht van kredieten. 

 Artikel 16 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

regels vastgesteld zijn voor de omrekening 

tussen de euro en andere valuta's. 

 Artikel 18 

 In de gedelegeerde verordening kan de 

structuur worden bepaald voor de opname 

van externe en interne 

bestemmingsontvangsten en de opvoering 

van de desbetreffende kredieten en 

kunnen regels worden vastgesteld voor de 

bijdragen van de lidstaten voor bepaalde 

onderzoeksprogramma's. Bovendien kan 

de gedelegeerde verordening deze 

verordening aanvullen met betrekking tot 

de opbrengst van de sancties tegen 

lidstaten met een buitensporig tekort en 

met betrekking tot 

bestemmingsontvangsten die voortvloeien 

uit de deelname van EVA-Staten aan 

bepaalde programma's van de Unie. 

 Artikel 19 

 De gedelegeerde verordening kan 



gedetailleerde regels bevatten voor het 

aanvaarden van schenkingen aan de 

Unie. 

 Artikel 20 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de rekeningen voor terugvorderbare 

belastingen. 

 Artikel 22 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

gedetailleerde regels vastgesteld zijn voor 

de berekening van de percentages van 

overschrijvingen van andere instellingen 

dan de Commissie en de motivering van 

de overschrijvingsverzoeken. 

 Artikel 23 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

gedetailleerde regels vastgesteld zijn voor 

de berekening van de percentages van 

interne overschrijvingen door de 

Commissie en de motivering van de 

overschrijvingsverzoeken. 

 Artikel 25 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

verzoeken om kredietoverschrijvingen uit 

de reserve voor spoedhulp. 

 Artikel 26 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

evaluaties vooraf, tussentijds en achteraf. 

 Artikel 27 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de vereisten voor het financieel 

memorandum. 

 Artikel 30 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

gedetailleerde regels vastgesteld zijn 

betreffende de voorlopige bekendmaking 

van de begroting. 

 Artikel 31 



 In de gedelegeerde verordening kunnen 

gedetailleerde regels vastgesteld zijn 

betreffende de openbaarmaking van 

informatie over de ontvangers van 

middelen die bij indirect beheer zijn 

toegekend. 

 Artikel 34 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

gedetailleerde regels vastgesteld zijn 

betreffende de financiële programmering. 

 Artikel 38 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de ontwerpen van gewijzigde begroting. 

 Artikel 41 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de classificatie van de begroting 

 Artikel 46 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de inrichting van de begroting, met 

inbegrip van een definitie van werkelijke 

uitgaven van het laatste afgesloten 

begrotingsjaar, de begrotingstoelichting 

en de personeelsformatie. 

 Artikel 50 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de begrotingsuitvoering volgens goed 

financieel beheer en de kennisgeving van 

de doorgifte van persoonsgegevens voor 

controledoeleinden. 

 Artikel 51 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het basisbesluit en de in artikel 51 

opgenomen uitzonderingen. 

 Artikel 55 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de wijzen van uitvoering van de begroting, 

met inbegrip van direct gecentraliseerd 

beheer, de bevoegdheidsdelegatie aan 



uitvoerende agentschappen, specifieke 

voorschriften voor indirect beheer met 

internationale organisaties en de 

aanwijzing van publiekrechtelijke 

organen of privaatrechtelijke organen met 

een openbare dienstverleningstaak. 

 Artikel 56 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

gedeeld beheer met lidstaten, met inbegrip 

van de sectorspecifieke voorwaarden 

waaronder betalingen aan de lidstaten 

kunnen worden opgeschort, de 

samenstelling van een register van 

organen die verantwoordelijk zijn voor het 

beheer, de certifiëring en de 

controleactiviteiten uit hoofde van 

sectorale verordeningen, maatregelen ter 

bevordering van de beste werkmethoden 

en de vaststelling van procedures voor de 

goedkeuring van de rekeningen. 

 Artikel 57 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het indirect beheer met andere entiteiten 

en personen dan lidstaten, met inbegrip 

van de inhoud van de overeenkomst 

waarmee de gespecificeerde 

uitvoeringstaken worden toevertrouwd, de 

vaststelling van de voorwaarden voor 

indirect beheer waarbij de systemen, 

regels en procedures van de Commissie 

gelijkwaardig zijn met die van andere 

entiteiten en personen dan lidstaten, de 

beheersverklaring en de vaststelling van 

procedures voor de goedkeuring van de 

rekeningen. 

 Artikel 58 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de evaluatie vooraf van regels en 

procedures onder indirect beheer. 

 Artikel 61 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de rechten en verplichtingen van de 



financiële actoren. 

 Artikel 63 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

controles vooraf en achteraf, de bewaring 

van bewijsstukken, de beroepscode, 

nalatigheid van de bevoegde ordonnateur, 

de toezending van informatie aan de 

rekenplichtige en verslagen over de 

onderhandelingsprocedures. 

 Artikel 65 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de bevoegdheden en taken van de 

rekenplichtige, met inbegrip van zijn 

aanstelling en de beëindiging van zijn 

functie, het advies over de boekhoud- en 

inventarissystemen, het beheer van de 

kasmiddelen en bankrekeningen, 

handtekeningen in verband met de 

rekeningen, het beheer van het saldo van 

de rekeningen, overschrijvingen en 

omrekeningen, wijzen van betaling, 

dossiers van juridische entiteiten en de 

bewaring van bewijsstukken. 

 Artikel 66 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de personen die gemachtigd zijn om over 

de rekeningen te beschikken in een 

plaatselijke entiteit. 

 Artikel 67 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

de voorwaarden worden bepaald voor het 

beheer van gelden ter goede rekening 

alsook de regels voor externe 

maatregelen, met inbegrip van regels 

betreffende de keuze van de beheerders 

van gelden ter goede rekening, de 

verstrekking van middelen voor het 

beheer van gelden ter goede rekening en 

controles door de ordonnateurs en 

rekenplichtigen. 

 Artikel 69 

 De gedelegeerde verordening kan 



gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de verantwoordelijkheid van de 

ordonnateurs, rekenplichtigen en 

beheerders van gelden ter goede rekening 

ingeval van illegale activiteiten, fraude of 

corruptie. 

 Artikel 70 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

gedetailleerde regels worden vastgesteld 

die van toepassing zijn op de gedelegeerd 

ordonnateurs, met inbegrip van de 

bevestiging van instructies en de rol van 

de instantie voor financiële 

onregelmatigheden. 

 Artikel 71 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de verantwoordelijkheid van de 

ordonnateurs ingeval van andere vormen 

van fouten. 

 Artikel 72 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de verantwoordelijkheid van de 

beheerders van gelden ter goede rekening 

ingeval van andere vormen van fouten. 

 Artikel 75 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de raming van schuldvorderingen en de 

vaststelling van schuldvorderingen, met 

inbegrip van procedure en bewijsstukken 

en achterstandsrente. 

 Artikel 76 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de opstelling van de 

invorderingsopdracht. 

 Artikel 77 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de manier van invordering, met inbegrip 

van invordering door verrekening, de 

inningsprocedure bij uitblijven van 

vrijwillige betaling, aanvullende 



betalingstermijnen, de inning van boeten 

en andere sancties, het afzien van 

invordering en de annulering van een 

vastgestelde schuldvordering. 

 Artikel 77 ter 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten voor de 

uitvoering van de criteria en procedures 

voor financiële correcties door de 

Commissie. 

 Artikel 78 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de verjaringstermijn. 

 Artikel 80 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

regels vastgesteld zijn met betrekking tot 

de bedragen uit boeten, sancties, en de 

rente hierover. 

 Artikel 81 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het financieringsbesluit. 

 Artikel 82 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de soorten vastleggingen, de  goedkeuring 

van de globale vastlegging, dezelfde 

ondertekenaar, en door voorlopige 

vastleggingen gedekte administratieve 

uitgaven. 

 Artikel 83 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de vastlegging en de juridische 

verbintenis, met inbegrip van de 

inschrijving van individuele 

verbintenissen. 

 Artikel 84 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten voor de 

verificaties betreffende de verschillende 

vastleggingen. 



 Artikel 85 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de betaalbaarstelling, met inbegrip van de 

betaalbaarverklaring voor 

personeelsuitgaven en voor tussentijdse 

betalingen en saldobetalingen van 

opdrachten en subsidies, de "voor 

conform"-verklaring van 

voorfinancieringen en tussentijdse 

betalingen en de vorm van de 

betaalbaarverklaring en "voor conform"-

verklaring. 

 Artikel 86 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de betalingsopdracht, met inbegrip van de 

vaststelling van de verplichte 

vermeldingen van de betalingsopdrachten 

en de controles van de 

betalingsopdrachten door de ordonnateur. 

 Artikel 87 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de soorten betalingen en de 

bewijsstukken. 

 Artikel 89 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de betalingstermijnen. 

 Artikel 90 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het elektronisch beheer van verrichtingen. 

 Artikel 92 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de aanwijzing van de interne controleur. 

 Artikel 93 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de bevoegdheden en taken van de interne 

controleur. 



 Artikel 94 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de onafhankelijkheid en de 

verantwoordelijkheid van de interne 

controleur. 

 Artikel 95 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de verschillende overheidsopdrachten, 

met inbegrip van raamovereenkomsten en 

specifieke overeenkomsten. 

 Artikel 97 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

eisen voor de bekendmaking van 

opdrachten en van aankondigingen. 

 Artikel 98 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de typen procedures voor het plaatsen van 

opdrachten, gezamenlijke 

aanbestedingsprocedures met lidstaten en 

opdrachten voor een gering bedrag. 

 Artikel 99 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de inhoud van inschrijvingsdocumenten, 

met inbegrip van de mogelijkheden en 

voorwaarden voor de herziening van de 

prijs en de technische specificaties. 

 Artikel 100 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de criteria voor de uitsluiting van 

deelname aan inschrijvingen. Er kan in 

vastgelegd worden welk bewijs voldoende 

is om aan te tonen dat er geen sprake is 

van een uitsluitingsituatie. Bovendien kan 

de duur van de uitsluiting in geval van 

een uitsluitingsituatie erin worden 

bepaald. 

 Artikel 101 

 De gedelegeerde verordening kan 



gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de criteria voor uitsluiting tijdens de 

aanbestedingsprocedure. Er kan in 

vastgelegd worden welk bewijs voldoende 

is om aan te tonen dat er geen sprake is 

van een uitsluitingsituatie. Bovendien kan 

de duur van de uitsluiting in geval van 

een uitsluitingsituatie erin worden 

bepaald. 

 Artikel 102 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de centrale gegevensbank van 

uitsluitingen. 

 Artikel 103 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

verschillende administratieve en 

financiële sancties voor inschrijvers of 

gegadigden die zich schuldig hebben 

gemaakt aan valse verklaringen of die 

aanzienlijke fouten hebben begaan of 

onregelmatigheden of fraude hebben 

gepleegd, of die ernstig in gebreke zijn 

gebleven wegens niet-nakoming van hun 

contractuele verplichtingen. 

 Artikel 104 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

de selectie- en gunningscriteria 

vastgesteld worden. Bovendien kunnen de 

documenten erin gedefinieerd worden die 

bewijs leveren van de financiële en 

economische geschiktheid en de 

technische en beroepsmatige geschiktheid 

aantonen. De gedelegeerde verordening 

kan eveneens gedetailleerde regels 

bevatten betreffende elektronische 

veilingen en abnormaal lage offertes. 

 Artikel 105 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de indiening van inschrijvingen. Daarin 

kunnen de termijnen voor de indiening 

van de offertes en de 

deelnemingsverzoeken, de termijnen voor 

toegang tot de inschrijvingsdocumenten 



en de termijnen in dringende gevallen 

worden vastgesteld. Ook de verschillende 

wijzen van mededeling kunnen erin 

worden bepaald. Bovendien kunnen er 

regels in worden vastgesteld met 

betrekking tot de mogelijkheid van een 

inschrijvingsgarantie, de 

deelnemingsverzoeken en het 

evaluatiecomité voor offertes en 

deelnemingsverzoeken. 

 Artikel 106 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het transparantiebeginsel en het beginsel 

van gelijke behandeling. In de 

verordening kunnen de toegelaten 

contacten tussen de aanbestedende dienst 

en de inschrijvers gedurende de procedure 

voor het plaatsen van een 

overheidsopdracht, de minimumeisen 

voor het proces-verbaal van een evaluatie 

en de minimale informatie opgenomen in 

een besluit genomen door de 

aanbestedende dienst worden 

gedefinieerd. 

 Artikel 107 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het gunningsbesluit, de kennisgeving aan 

inschrijvers en de ondertekening en 

uitvoering van de overeenkomst. 

 Artikel 108 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de kennisgeving aan inschrijvers, met 

inbegrip van de kennisgeving met 

betrekking tot de annulering van de 

procedure. 

 Artikel 109 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de garanties die de contractanten moeten 

leveren. 

 Artikel 110 

 De gedelegeerde verordening kan 



gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de schorsing van een overeenkomst 

ingeval van fouten, onregelmatigheden of 

fraude. 

 Artikel 111 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de functie van aanbestedende dienst, met 

inbegrip van de identificatie van het 

adequate niveau voor de berekening van 

de drempelwaarden. 

 Artikel 112 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de toepasselijke drempelwaarden, 

afzonderlijke opdrachten en opdrachten 

per partij en de raming van de waarde van 

bepaalde opdrachten. 

 Artikel 113 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

deelneming aan inschrijvingen en bewijs 

van toegang tot de opdrachten. 

 Artikel 114 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de regels voor het plaatsen van 

opdrachten van de 

Wereldhandelsorganisatie. 

 Artikel 115 

 In de gedelegeerde verordening kan in 

meer detail het toepassingsgebied en de 

inhoud van subsidies worden 

verduidelijkt, en er kan in worden 

opgenomen wat de regels zijn om te 

bepalen of subsidieovereenkomsten of 

subsidiebesluiten moeten worden 

gebruikt. Bovendien kan de gedelegeerde 

verordening bijzonderheden bevatten 

betreffende het gebruik van 

partnerschapskaderovereenkomsten. 

 Artikel 116 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

regels worden vastgelegd voor de 



verschillende vormen van subsidies. 

 Artikel 117 

 De gedelegeerde verordening kan een 

aanvulling vormen op de algemene 

beginselen die van toepassing zijn op 

subsidies, met inbegrip van het 

winstverbod en het beginsel van 

medefinanciering. 

 Artikel 117 bis 

 De gedelegeerde verordening kan verdere 

specificaties bevatten betreffende in 

aanmerking komende kosten. 

 Artikel 118 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

de vereisten worden vastgelegd met 

betrekking tot het jaarlijkse 

werkprogramma, de inhoud van oproepen 

tot het indienen van voorstellen, de 

uitzonderingen op de oproepen tot het 

indienen van voorstellen, de inlichtingen 

voor aanvragers en de bekendmaking van 

het besluit tot toekenning van subsidies. 

 Artikel 119 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het beginsel van niet-cumuleerbaarheid. 

 Artikel 120 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

toekenning met terugwerkende kracht. 

 Artikel 122 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de voorwaarden inzake 

subsidieaanvragen, bewijs van niet-

uitsluiting, aanvragers zonder 

rechtspersoonlijkheid, juridische 

entiteiten die één aanvrager vormen, 

administratieve en financiële sancties, 

geschiktheidscriteria en zeer kleine 

subsidiebedragen. 

 Artikel 123 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 



selectie- en gunningscriteria. 

 Artikel 124 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de beoordeling en toekenning van 

subsidies en inlichtingen voor aanvragers. 

 Artikel 125 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de zekerheid voor voorfinancieringen. 

 Artikel 126 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

regels worden vastgelegd voor de betaling 

van subsidies en controles, met inbegrip 

van regels betreffende bewijsstukken en 

de opschorting en verlaging van subsidies. 

 Artikel 126 bis 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

de termijnen worden bepaald voor het 

bijhouden van gegevens door de erkende 

organen en de Commissie. 

 Artikel 126 quater 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de bevoegdheden en de samenstelling van 

de overlegcomités. 

 Artikel 127 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

uitvoeringsopdrachten en steun aan 

derden. 

 Artikel 133 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het verslag over het begrotings- en 

financieel beheer. 

 Artikel 135 

 In de gedelegeerde verordening kunnen 

de algemeen erkende boekhoudbeginselen 

worden gespecificeerd, met inbegrip van 

het beginsel van continuïteit van de 

activiteiten, het voorzichtigheidsbeginsel, 

het beginsel van een samenhangende 



voorbereiding, het beginsel van 

vergelijkbaarheid van de informatie, het 

beginsel van het relatieve belang, het 

samentellingsbeginsel, het beginsel van 

niet-compensatie, het beginsel van inhoud 

boven vorm, en regels betreffende 

bewijsstukken. 

 Artikel 136 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de financiële memoranda, met inbegrip 

van de staat van de financiële resultaten, 

de kasstaat, opmerkingen bij de financiële 

staten en toelichtingen. 

 Artikel 137 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de inhoud van de begrotingsrekeningen. 

 Artikel 139 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de goedkeuring van rekeningen, met 

inbegrip van de doorzending van de 

geconsolideerde definitieve rekeningen. 

 Artikel 142 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de organisatie van de 

begrotingsrekeningen, met inbegrip van 

het gebruik van computersystemen. 

 Artikel 145 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de boekingen. Bovendien kan de 

verordening gedetailleerde regels bevatten 

betreffende het bijhouden van de boeken, 

de algemene staat van de rekeningen, 

boekhoudkundige afstemmingen, 

registratie in het journaal en de 

afstemming van de rekeningen. 

 Artikel 147 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het voeren en de inhoud van de 



begrotingsrekeningen. 

 Artikel 148 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de inventaris van de vaste activa en de 

procedure voor de doorverkoop en 

vervreemding van goederen, met inbegrip 

van regels betreffende de inventaris bij 

delegaties. 

 Artikel 173 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

soorten acties die worden onderzocht. 

 Artikel 175 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het Gemeenschappelijk Centrum voor 

Onderzoek. 

 Artikel 176 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de maatregelen die voor financiering in 

aanmerking komen in het kader van 

externe maatregelen. 

 Artikel 178 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

trustfondsen voor externe maatregelen. 

 Artikel 179 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de uitvoering van externe maatregelen via 

indirect beheer. 

 Artikel 180 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

overeenkomsten met entiteiten over de 

uitvoering van externe maatregelen, met 

inbegrip van regels betreffende speciale 

leningen en bankrekeningen. 

 Artikel 181 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 



aanbestedingen voor externe maatregelen. 

 Artikel 182 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de deelneming aan 

inschrijvingsprocedures. 

 Artikel 183 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de volledige financiering van een externe 

maatregel en financieringsaanvragen. 

 Artikel 184 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

subsidieprocedures die bij indirect beheer 

moeten worden toegepast. 

 Artikel 187 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het bereik van de Europese bureaus en de 

delegatie van bevoegdheden van de 

instellingen aan de Europese bureaus. 

 Artikel 188 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de kredieten voor de Europese bureaus, 

met inbegrip van de delegatie van 

bepaalde functies door de rekenplichtige, 

kasmiddelen en bankrekeningen. 

 Artikel 191 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

de delegatie van 

ordonnateursbevoegdheden aan de 

directeur van een interinstitutioneel 

bureau. 

 Artikel 193 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

het toepassingsgebied van administratieve 

kredieten en huurwaarborgen. 

 Artikel 195 



 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

specifieke administratieve kredieten, met 

inbegrip van gebouwen en voorschotten 

voor de personeelsleden van de 

instellingen. 

 Artikel 196 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

externe deskundigen. 

 Artikel 197 

 De gedelegeerde verordening kan 

gedetailleerde regels bevatten betreffende 

overgangsbepalingen, met inbegrip van de 

uitbetaling van de waarborgrekening en 

de aanpassing van drempelwaarden en 

bedragen. 
 


