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7.2.2019 A8-0043/437

Amendement 437
Steeve Briois
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen
(COM(2018) 375 final – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Horizontale beginselen als bedoeld 
in artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie ("VEU") en in artikel 10 
VWEU, met inbegrip van de beginselen 
subsidiariteit en evenredigheid als bedoeld 
in artikel 5 van het VEU moeten worden 
nageleefd bij de uitvoering van de 
Fondsen, rekening houdend met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. De lidstaten moeten ook 
voldoen aan de verplichtingen van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, en toegankelijkheid 
garanderen in overeenstemming met artikel 
9 en met de wetgeving van de Unie tot 
harmonisering van toegankelijkheidseisen 
voor producten en diensten. Lidstaten en de 
Commissie moeten ernaar streven 
ongelijkheden op te heffen, de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen en 
het genderperspectief te integreren, 
alsmede discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden. De Fondsen mogen geen 
maatregelen ondersteunen die bijdragen 
aan enige vorm van segregatie. De 
doelstellingen van de Fondsen moeten 
worden nagestreefd in het kader van 

(5) Horizontale beginselen als bedoeld 
in artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie ("VEU") en in artikel 10 
VWEU, met inbegrip van de beginselen 
subsidiariteit en evenredigheid als bedoeld 
in artikel 5 van het VEU moeten worden 
nageleefd bij de uitvoering van de 
Fondsen, rekening houdend met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. De lidstaten moeten ook 
voldoen aan de verplichtingen van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, en toegankelijkheid 
garanderen in overeenstemming met artikel 
9 en met de wetgeving van de Unie tot 
harmonisering van toegankelijkheidseisen 
voor producten en diensten. Lidstaten en de 
Commissie moeten ernaar streven 
ongelijkheden op te heffen, de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen en 
het genderperspectief te integreren, 
alsmede discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden. De Fondsen mogen geen 
maatregelen ondersteunen die bijdragen 
aan enige vorm van segregatie. De opvang 
en integratie van irreguliere migranten 
uitsluiten van Europese financiering 
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duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast. Om de integriteit van de interne 
markt te beschermen moeten concrete 
acties waarbij ondernemingen gebaat zijn, 
in overeenstemming zijn met de 
staatssteunregels van de Unie zoals 
bedoeld in de artikelen 107 en 108 van het 
VWEU.

vormt echter geen discriminatie. De 
doelstellingen van de Fondsen moeten 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast. Om de integriteit van de interne 
markt te beschermen moeten concrete 
acties waarbij ondernemingen gebaat zijn, 
in overeenstemming zijn met de 
staatssteunregels van de Unie zoals 
bedoeld in de artikelen 107 en 108 van het 
VWEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Amendement 438
Steeve Briois
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen
(COM(2018) 375 final – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De horizontale regels die het 
Europees Parlement en de Raad op basis 
van artikel 322 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie hebben aangenomen, gelden ook voor 
deze verordening. Deze regels zijn 
vastgelegd in het Financieel Reglement en 
betreffen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, opdrachten, 
prijzen en uitvoering en voorzien in 
controles op de verantwoordelijkheid van 
de financiële spelers. De op basis van 
artikel 322 VWEU aangenomen regels 
betreffen ook de bescherming van de 
Uniebegroting in geval van algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat omdat de eerbiediging van de 
rechtsstaat van essentieel belang is voor 
een solide financieel beheer en een 
doeltreffende EU-financiering.

(6) De horizontale regels die het 
Europees Parlement en de Raad op basis 
van artikel 322 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie hebben aangenomen, gelden ook voor 
deze verordening. Deze regels zijn 
vastgelegd in het Financieel Reglement en 
betreffen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, opdrachten, 
prijzen en indirecte uitvoering en voorzien 
in controles op de verantwoordelijkheid 
van de financiële spelers.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Amendement 439
Steeve Briois
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen
(COM(2018) 375 final – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Op het niveau van de Unie is het 
Europees Semester Europees voor 
coördinatie van het economisch beleid het 
kader om nationale 
hervormingsprioriteiten vast te stellen en 
toezicht te houden op de uitvoering ervan. 
De lidstaten ontwikkelen hun eigen 
nationale meerjarige 
investeringsstrategieën ter ondersteuning 
van deze hervormingsprioriteiten. Deze 
strategieën moeten samen met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma's worden 
voorgesteld om een overzicht te bieden van 
en te zorgen voor de coördinatie van de 
prioritaire investeringsprojecten die met 
nationale middelen en EU-middelen 
moeten worden ondersteund. Voorts kan 
met deze strategieën de EU-financiering op 
een samenhangende wijze worden gebruikt 
en kan de toegevoegde waarde van de met 
name van de Fondsen, de 
Stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU te ontvangen 
financiële steun worden gemaximaliseerd.

(12) De lidstaten ontwikkelen hun eigen 
nationale meerjarige 
investeringsstrategieën ter ondersteuning 
van deze hervormingsprioriteiten. Deze 
strategieën moeten samen met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma's worden 
voorgesteld om een overzicht te bieden van 
en te zorgen voor de coördinatie van de 
prioritaire investeringsprojecten die met 
nationale middelen en EU-middelen 
moeten worden ondersteund. Voorts kan 
met deze strategieën de EU-financiering op 
een samenhangende wijze worden gebruikt 
en kan de toegevoegde waarde van de met 
name van de Fondsen, de 
Stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU te ontvangen 
financiële steun worden gemaximaliseerd.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Amendement 440
Steeve Briois
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen
(COM(2018) 375 final – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In het kader van het 
Europees Semester worden landspecifieke 
aanbevelingen gedaan aan de lidstaten 
om de macro-economische 
onevenwichtigheden binnen de Europese 
Unie aan te pakken. In geen geval mag de 
integratie van deze aanbevelingen in de 
nationale beleidsvorming een voorwaarde 
zijn voor het verkrijgen van Europese 
middelen, die overigens volledig uit 
nationale bijdragen van de lidstaten 
worden gefinancierd.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Amendement 441
Steeve Briois
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen
(COM(2018) 375 final – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Het cohesiebeleid is erop 
gericht de intra- en interregionale 
verschillen binnen de Unie te verkleinen 
via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen. Potentiële 
begunstigden bestraffen louter omdat de 
nationale autoriteiten niet voldoen aan de 
verwachtingen van de Commissie, is 
volledig in strijd met de doelstellingen van 
het cohesiebeleid. Daarom is het in dit 
verband noodzakelijk om elke vorm van 
macro-economische conditionaliteit te 
verwerpen die de Commissie de 
discretionaire bevoegdheid geeft om 
vastleggings- en betalingskredieten te 
schorsen voor lidstaten die niet bereid zijn 
de structurele hervormingen uit te voeren 
die in het kader van het Europees 
Semester worden aanbevolen.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Amendement 442
Steeve Briois
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen
(COM(2018) 375 final – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De lidstaten moeten bepalen op 
welke wijze bij het opstellen van de 
programmeringsdocumenten rekening 
wordt gehouden met de relevante 
landspecifieke aanbevelingen die zijn 
vastgesteld overeenkomstig artikel 121, 
lid 2, VWEU en de relevante 
aanbevelingen van de Raad die zijn 
vastgesteld overeenkomstig artikel 148, 
lid 4, VWEU (hierna "de landspecifieke 
aanbevelingen" genoemd). Tijdens de 
programmeringsperiode 2021-2027 
(hierna "programmeringsperiode" 
genoemd) moeten de lidstaten op gezette 
tijden het toezichtcomité en de Commissie 
in kennis stellen van de geboekte 
vooruitgang bij de uitvoering van de 
programma's ter ondersteuning van de 
landspecifieke aanbevelingen. Tijdens een 
tussentijdse evaluatie moeten de lidstaten 
onder meer nagaan of 
programmawijzigingen noodzakelijk zijn 
om rekening te houden met de relevante 
landspecifieke aanbevelingen die sinds de 
start van de programmeringsperiode zijn 
vastgesteld of gewijzigd.

Schrappen

Or. en


