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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel van de Commissie heeft tot doel een steunprogramma voor structurele 

hervormingen vast te stellen dat maatregelen in talrijke sectoren omvat, waaronder onderwijs 

en opleiding. In een context waarin die maatregelen bestemd zijn om het economisch herstel 

te bevorderen, benadrukt de rapporteur de bijzondere kenmerken van onderwijs, 

beroepsopleiding, toegang tot cultuur en tot cultureel erfgoed en wijst hij erop dat de doelen 

van deze sectoren niet bepaald mogen worden door de economische doelstellingen van de 

Europese Unie. 

 

Zoals in artikel 14 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie te lezen staat, 

is onderwijs een fundamenteel mensenrecht dat voor iedereen gewaarborgd moet worden. 

Onderwijs beoogt de volledige ontwikkeling van de menselijke persoon en heeft, zoals de 

EU-ministers van Onderwijs in de Verklaring van Parijs van 17 maart 2015 hebben 

uitgesproken, als voornaamste rol niet alleen om kennis, vaardigheden en bekwaamheden te 

ontwikkelen, maar ook om jongeren te helpen om actieve, verantwoordelijke en kritisch 

denkende leden van de samenleving te worden. De rapporteur acht het van fundamenteel 

belang om alle maatregelen te steunen die tot doel hebben de systemen en het beleid op het 

gebied van onderwijs, beroepsopleiding en toegang tot cultuur te verbeteren en ervoor te 

zorgen dat deze universeel, gratis en van hoge kwaliteit zijn. Daarom is hij van mening dat het 

succes van deze beleidsmaatregelen niet gemeten kan worden met parameters die rekening 

houden met de mogelijke economische gevolgen op korte termijn. 

 

Om te kunnen garanderen dat iedereen ten volle gebruik kan maken van zijn recht op 

onderwijs, moet onderwijs inclusief zijn: iedereen moet, ongeacht de sociaaleconomische 

context waartoe hij behoort, toegang kunnen hebben tot kwalitatief hoogstaand onderwijs. In 

de landen waar de technische bijstand die de Commissie tot alle lidstaten wil uitbreiden al is 

verleend, zoals Griekenland en Cyprus, hebben de in gang gezette economische 

aanpassingsprogramma's meerdere malen genoopt tot verlaging van de uitgaven voor 

onderwijs en beroepsopleiding, wat geleid heeft tot marginalisering van studenten uit 

kansarme groeperingen en daarmee de waarborg van effectieve uitoefening van het recht op 

onderwijs heeft ondergraven. Dat blijkt ook duidelijk uit de door het Europees Parlement 

uitgevoerde studie "De impact van de crisis op de grondrechten in de EU-lidstaten". 

 

De rapporteur is bezorgd dat middelen die al binnen andere fondsen van de Unie zijn 

toegewezen aan of vastgelegd voor onderwijs, opleiding en cultuur worden overgedragen en 

stelt daarom voor deze fondsen buiten de financiële enveloppe van het steunprogramma te 

houden.  

 

Ook wijst hij, in overeenstemming met het advies van het Europees Economisch en Sociaal 

Comité (ECO/398), op het belang van betrokkenheid van de sociale partners en alle spelers 

van het maatschappelijk middenveld bij de toepassing van het steunprogramma voor 

structurele hervormingen en bij het toezicht en de controle daarop. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
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regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, met name de 

artikelen 13, 14 en 15, 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Overeenkomstig artikel 9 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie dient de Unie bij de 

bepaling en de uitvoering van haar beleid 

en optreden rekening te houden met de 

eisen die samenhangen met het bevorderen 

van een hoog niveau van werkgelegenheid, 

het waarborgen van een adequate sociale 

bescherming, het bestrijden van sociale 

uitsluiting en het bevorderen van een hoog 

niveau van onderwijs, opleiding en 

bescherming van de volksgezondheid. 

Bovendien moeten, zoals bepaald in artikel 

11 van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, de eisen inzake 

milieubescherming worden geïntegreerd in 

het beleid van de Unie met het oog op het 

bevorderen van duurzame ontwikkeling. 

(1) Overeenkomstig artikel 9 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie dient de Unie bij de 

bepaling en de uitvoering van haar beleid 

en optreden rekening te houden met de 

eisen die samenhangen met het bevorderen 

van een hoog niveau van werkgelegenheid, 

het waarborgen van een adequate sociale 

bescherming, het bestrijden van sociale 

uitsluiting en het bevorderen van een hoog 

niveau van onderwijs, opleiding en 

bescherming van de volksgezondheid, met 

inachtneming van de culturele 

verscheidenheid. Bovendien moeten, zoals 

bepaald in artikel 11 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie, de eisen inzake milieubescherming 

worden geïntegreerd in het beleid van de 

Unie met het oog op het bevorderen van 

duurzame ontwikkeling. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Gezien het bovenstaande moet een 

steunprogramma voor structurele 

hervormingen (hierna “het programma” 

genoemd) worden opgezet met als doel het 

vermogen van de lidstaten om 

groeibevorderende bestuurlijke en 

structurele hervormingen voor te bereiden 

en uit te voeren, te versterken, onder 

andere door middel van bijstand voor 

efficiënte en doeltreffende inzet van de 

fondsen van de Unie. Het programma moet 

bijdragen tot de verwezenlijking van 

gemeenschappelijke doelstellingen, 

namelijk het bewerkstelligen van 

economisch herstel, het scheppen van 

werkgelegenheid, het versterken van het 

concurrentievermogen van Europa en het 

stimuleren van investeringen in de reële 

economie. 

(7) Gezien het bovenstaande moet een 

steunprogramma voor structurele 

hervormingen (hierna “het programma” 

genoemd) worden opgezet met als doel het 

vermogen van de nationale en regionale 

autoriteiten om groeibevorderende 

bestuurlijke en structurele hervormingen 

voor te bereiden en uit te voeren, te 

versterken, onder andere door middel van 

bijstand voor efficiënte en doeltreffende 

inzet van de fondsen van de Unie. Het 

programma moet bijdragen tot de 

verwezenlijking van gemeenschappelijke 

doelstellingen, namelijk het 

bewerkstelligen van economisch herstel, 

het scheppen van werkgelegenheid, het 

versterken van het concurrentievermogen 

van Europa en het stimuleren van 

duurzame investeringen in de reële 

economie. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Na een dialoog met de verzoekende 

lidstaat, die ook in de context van het 

Europees semester kan plaatsvinden, en 

met inachtneming van de beginselen van 

transparantie, gelijke behandeling en goed 

financieel beheer, dient de Commissie het 

steunverzoek te beoordelen en vast te 

stellen welke steun moet worden verleend 

op basis van de urgentie, omvang en 

impact van de vastgestelde problemen, de 

steunbehoeften voor elk beleidsterrein, een 

analyse van de sociaal-economische 

indicatoren en de algemene bestuurlijke 

(10) Na een dialoog met de verzoekende 

lidstaat, waarbij de sociale partners en het 

maatschappelijk middenveld betrokken 

moeten worden, en met inachtneming van 

de beginselen van subsidiariteit, 

transparantie, gelijke behandeling en goed 

financieel beheer, dient de Commissie het 

steunverzoek te beoordelen en vast te 

stellen welke steun moet worden verleend 

op basis van de urgentie, omvang en 

impact van de vastgestelde problemen, de 

steunbehoeften voor elk beleidsterrein, een 

analyse van de sociaal-economische 
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capaciteit van de lidstaat. De Commissie 

dient tevens in nauwe samenwerking met 

de betrokken lidstaat de prioriteitsgebieden 

vast te stellen, de reikwijdte van de uit te 

voeren steunmaatregelen en de algemene 

financiële bijdrage aan de steun, waarbij 

rekening wordt gehouden met al bestaande 

acties en maatregelen die door de fondsen 

van de Unie of andere Unieprogramma’s 

worden gefinancierd. 

indicatoren en de algemene bestuurlijke 

capaciteit van de lidstaat. De Commissie 

dient tevens in nauwe samenwerking met 

de betrokken lidstaat de prioriteitsgebieden 

vast te stellen, de reikwijdte van de uit te 

voeren steunmaatregelen en de algemene 

financiële bijdrage aan de steun, waarbij 

rekening wordt gehouden met al bestaande 

acties en maatregelen die door de fondsen 

van de Unie of andere Unieprogramma’s 

worden gefinancierd. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Overeenkomstig artikel 14 

van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie is onderwijs een 

fundamenteel mensenrecht, dat voor 

iedereen gewaarborgd moet worden. 

Daarom moet onderwijs van hoge 

kwaliteit, inclusief en voor iedereen 

toegankelijk zijn. Dat betekent dat de 

prioriteit die aan economisch herstel 

wordt toegekend in evenwicht moet 

worden gebracht met de noodzaak om 

speciale aandacht te besteden aan de 

onderwijssector. Volgens de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens, 

en met name artikel 26 daarvan, is 

onderwijs gericht op de volle ontwikkeling 

van de menselijke persoonlijkheid. Dat 

betekent dat de doelen ervan niet alleen 

door de economische doelstellingen van 

de Unie mogen worden bepaald. Om een 

passend sociaal-economisch kader te 

scheppen, de inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt te bevorderen en de toegang 

tot onderwijs te verbeteren, moet steun 

niet alleen in financiële termen worden 

gemeten, maar ook in termen van 

burgerschap en persoonlijke 

ontwikkeling. 
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Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De voor het programma 

beschikbare financiële middelen dienen te 

bestaan uit financiële middelen die in 

mindering worden gebracht op de 

toewijzing voor technische bijstand op 

initiatief van de Commissie uit hoofde van 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad17. Om die 

mindering mogelijk te maken, moeten die 

verordeningen worden gewijzigd. 

(13) De voor het programma 

beschikbare financiële middelen dienen te 

bestaan uit financiële middelen die in 

mindering worden gebracht op de 

toewijzing voor technische bijstand op 

initiatief van de Commissie uit hoofde van 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad17. Om die 

mindering mogelijk te maken, moeten die 

verordeningen worden gewijzigd. De 

financiering van het programma mag 

geen precedent vormen voor toekomstige, 

ten laste van het cohesiebeleid te 

financieren initiatieven van de 

Commissie. 

__________________ __________________ 

16 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 

het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 

en het Europees Fonds voor maritieme 

zaken en visserij, en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 

Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 

16 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 

het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 

en het Europees Fonds voor maritieme 

zaken en visserij, en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 

Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 

17 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 inzake steun voor 

plattelandsontwikkeling uit het Europees 

17 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 inzake steun voor 

plattelandsontwikkeling uit het Europees 
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Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 

1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 

20.12.2013, blz. 487). 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 

intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 

20.12.2013, blz. 487). 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Bij onvoorziene en naar behoren 

gemotiveerde urgentie die tot een 

onmiddellijke respons noopt, zoals een 

ernstige verstoring van de economie of 

significante omstandigheden die de 

economische of sociale voorwaarden van 

een lidstaat ernstig aantasten en die deze 

lidstaat niet kan beheersen, dient de 

Commissie op verzoek van een lidstaat, 

voor een beperkt deel van het jaarlijkse 

werkprogramma en in overeenstemming 

met de doelstellingen en de subsidiabele 

maatregelen van het programma, speciale 

maatregelen te kunnen vaststellen om de 

nationale autoriteiten te steunen bij de 

aanpak van de urgente behoeften. 

(17) Bij onvoorziene en naar behoren 

gemotiveerde urgentie die tot een 

onmiddellijke respons noopt, zoals een 

ernstige verstoring van de economie of 

significante omstandigheden die de 

economische of sociale voorwaarden van 

een lidstaat ernstig aantasten en die deze 

lidstaat niet kan beheersen, dient de 

Commissie op verzoek van een lidstaat, 

voor een beperkt deel van het jaarlijkse 

werkprogramma en in overeenstemming 

met de doelstellingen en de subsidiabele 

maatregelen van het programma, speciale 

maatregelen te kunnen vaststellen om de 

lokale, regionale en nationale autoriteiten 

te steunen bij de aanpak van de urgente 

behoeften. 

Motivering 

Een van de hoofdpunten van het advies van het EESC is dat het programma open moet staan 

voor lokale en regionale autoriteiten, die in voorkomend geval rechtstreeks betrokken moeten 

worden bij de samenstelling van het structurele-hervormingsprogramma in kwestie. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Teneinde de evaluatie van het 

programma te vergemakkelijken, moet 

vanaf het begin een passend kader voor het 

(20) Teneinde de evaluatie van het 

programma te vergemakkelijken, moet 

vanaf het begin een passend kader voor het 



 

AD\1102438NL.docx 9/24 PE582.075v02-00 

 NL 

toezicht op de door middel van het 

programma bereikte resultaten tot stand 

worden gebracht. Halverwege de looptijd 

moeten de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het programma, de 

efficiëntie en de toegevoegde waarde op 

Europees niveau ervan worden 

geëvalueerd. Een eindevaluatie moet 

daarnaast betrekking hebben op het 

langetermijneffect en de 

duurzaamheidseffecten van het 

programma. Die evaluaties moeten 

gebaseerd zijn op de indicatoren aan de 

hand waarvan het effect van het 

programma wordt gemeten. 

toezicht op de door middel van het 

programma bereikte resultaten tot stand 

worden gebracht. Halverwege de looptijd 

moeten de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het programma, de 

efficiëntie en de toegevoegde waarde op 

Europees niveau ervan worden 

geëvalueerd. Een eindevaluatie moet 

daarnaast betrekking hebben op het 

langetermijneffect en de 

duurzaamheidseffecten van het 

programma. Die evaluaties moeten 

gebaseerd zijn op de indicatoren aan de 

hand waarvan het effect van het 

programma wordt gemeten. De 

tenuitvoerlegging van het programma 

moet aan een jaarlijkse controle worden 

onderworpen, alsook aan een 

onafhankelijke tussentijdse en ex-

postbeoordeling op basis waarvan 

eventueel besloten kan worden tot 

opschorting na 2020. Daarom moet 

worden toegestaan dat aan de 

voorgestelde reeks indicatoren ook 

outputindicatoren worden toegevoegd. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Teneinde de lijst van indicatoren 

aan de hand waarvan de verwezenlijking 

van de doelstellingen van het programma 

kan worden gemeten, te kunnen aanpassen 

in het licht van de bij de uitvoering van het 

programma opgedane ervaring, dient de 

Commissie de bevoegdheid te worden 

verleend om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, overeenkomstig artikel 290 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, tot wijziging van de 

lijst. Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie tijdens haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende raadpleging 

overgaat, ook op deskundigenniveau. De 

(21)  Teneinde de lijst van indicatoren 

aan de hand waarvan de verwezenlijking 

van de doelstellingen van het programma 

kan worden gemeten, te kunnen aanpassen 

in het licht van de bij de uitvoering van het 

programma opgedane ervaring, dient de 

Commissie de bevoegdheid te worden 

verleend om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, overeenkomstig artikel 290 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, tot wijziging van de 

lijst. Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende raadpleging 

overgaat, onder meer op 
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Commissie dient er bij het voorbereiden 

en opstellen van gedelegeerde 

handelingen voor te zorgen dat de 

desbetreffende documenten, tijdig en op 

gepaste wijze, gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

deskundigenniveau, overeenkomstig de 

beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 2016. Om met name 

te zorgen voor gelijke deelneming aan de 

voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen moeten het Europees 

Parlement en de Raad alle documenten op 

hetzelfde moment als de deskundigen van 

de lidstaten ontvangen, en moeten hun 

deskundigen systematisch toegang hebben 

tot de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie 

die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen. 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, te weten het leveren van een 

bijdrage aan institutionele, bestuurlijke en 

structurele hervormingen in de lidstaten 

door de nationale autoriteiten steun te 

verlenen ten behoeve van 

hervormingsmaatregelen op institutioneel, 

bestuurlijk, administratief, economisch en 

sociaal gebied, onder meer door bijstand te 

verlenen met het oog op het efficiënt en 

doeltreffend gebruik van de fondsen van de 

Unie, niet in voldoende mate door de 

lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar 

vanwege de beoogde schaal en de beoogde 

effecten beter op het niveau van de Unie 

kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

die doelstelling te verwezenlijken, 

aangezien de omvang van de steun in 

(23) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, te weten het leveren van een 

bijdrage aan institutionele, bestuurlijke en 

structurele hervormingen in de lidstaten 

door de lokale, regionale en nationale 

autoriteiten steun te verlenen ten behoeve 

van hervormingsmaatregelen op 

institutioneel, bestuurlijk, administratief, 

economisch en sociaal gebied, onder meer 

door bijstand te verlenen met het oog op 

het efficiënt en doeltreffend gebruik van de 

fondsen van de Unie, niet in voldoende 

mate door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt, maar vanwege de beoogde 

schaal en de beoogde effecten beter op het 

niveau van de Unie kan worden 

verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

die doelstelling te verwezenlijken, 
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overleg met de betrokken lidstaat wordt 

overeengekomen. 

aangezien de omvang van de steun in 

overleg met de betrokken lidstaat wordt 

overeengekomen. 

Motivering 

Een van de hoofdpunten van het advies van het EESC is dat het programma open moet staan 

voor lokale en regionale autoriteiten, die in voorkomend geval rechtstreeks betrokken moeten 

worden bij de samenstelling van het structurele-hervormingsprogramma in kwestie. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In het kader van het programma 

worden maatregelen met een Europese 

meerwaarde gefinancierd. De Commissie 

ziet er met dat doel op toe dat voor 

financiering maatregelen worden 

geselecteerd die waarschijnlijk resultaten 

met een Europese meerwaarde opleveren 

en gaat na of de Europese meerwaarde 

daadwerkelijk is gerealiseerd. 

1. In het kader van het programma 

worden maatregelen met een Europese 

meerwaarde gefinancierd. De Commissie 

ziet er met dat doel op toe dat voor 

financiering maatregelen worden 

geselecteerd die waarschijnlijk resultaten 

met een Europese meerwaarde opleveren 

en gaat na of de Europese meerwaarde 

daadwerkelijk is gerealiseerd. Het 

optreden wordt strikt gecontroleerd en er 

wordt rekening gehouden met ontvangen 

commentaar, waaraan gevolg wordt 

gegeven. 

Motivering 

Er moet nader worden gepreciseerd hoe en wanneer maatregelen gecontroleerd moeten 

worden voor de tussentijdse en de ex-postbeoordeling. Dat zou nuttig kunnen zijn om de juiste 

beslissingen te kunnen nemen over de volgende acties en projecten en voor de gewenste 

Europese meerwaarde te zorgen. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) door toe te zien op 

complementariteit en synergie met andere 

b) door toe te zien op 

complementariteit en synergie met andere 
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programma’s en beleid op nationaal, 

internationaal en Unieniveau; 

programma’s en beleid op nationaal, 

regionaal, lokaal, internationaal en 

Unieniveau; 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) de bevordering van Europese 

waarden, met name de solidariteit, die ten 

grondslag ligt aan al het regionale beleid, 

met inbegrip van de inspraak van alle 

burgers in alle regionale en lokale 

besluitvormingsprocessen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e ter) de bevordering van de 

interculturele dialoog via de onderwijs-, 

de beroepsopleidings- en de creatieve 

sector. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De algemene doelstelling van het 

programma is bij te dragen tot de 

institutionele, administratieve en 

structurele hervormingen in de lidstaten 

door de nationale autoriteiten steun te 

verlenen voor maatregelen die gericht zijn 

op de hervorming van instellingen, bestuur, 

overheidsdiensten, economische en sociale 

sectoren, als antwoord op de economische 

De algemene doelstelling van het 

programma is bij te dragen tot de 

institutionele, administratieve en 

structurele hervormingen in de lidstaten 

door de nationale, lokale en regionale 

autoriteiten steun te verlenen voor 

maatregelen die gericht zijn op de 

hervorming van instellingen, bestuur, 

overheidsdiensten, economische en sociale 
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en sociale problemen, om zo te komen tot 

een beter concurrentievermogen en meer 

groei, banen en investeringen, in het 

bijzonder in het kader van economische 

beleidsprocessen, inclusief de bijstand 

voor de efficiënte en doeltreffende inzet 

van de fondsen van de Unie. 

sectoren, als antwoord op de economische 

en sociale problemen, om zo te komen tot 

een beter concurrentievermogen en meer 

duurzame groei, banen, investeringen en 

sociale en territoriale cohesie, inclusief de 

bijstand voor de efficiënte en doeltreffende 

inzet van de fondsen van de Unie. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de in artikel 4 genoemde 

algemene doelstelling te verwezenlijken, 

heeft het programma de volgende 

specifieke doelstellingen: 

1. Om de in artikel 4 genoemde 

algemene doelstelling te verwezenlijken, 

heeft het programma de volgende 

specifieke doelstellingen: 

a) steun verlenen aan initiatieven van 

nationale autoriteiten om hun 

hervormingen af te stemmen op 

prioriteiten, rekening houdend met de 

beginsituatie en de verwachte sociaal-

economische effecten;  

a) steun verlenen aan initiatieven van 

nationale, regionale en lokale autoriteiten 

om hun hervormingen af te stemmen op 

prioriteiten, rekening houdend met de 

beginsituatie en de verwachte sociaal-

economische effecten; 

b) de nationale autoriteiten 

ondersteunen bij het versterken van hun 

vermogen om hervormingsbeleid en -

strategieën te formuleren, te ontwikkelen 

en uit te voeren en een geïntegreerde 

aanpak te hanteren die voor alle sectoren 

consistentie van doelen en middelen 

garandeert; 

b) de nationale, regionale en lokale 

autoriteiten ondersteunen bij het versterken 

van hun vermogen om hervormingsbeleid 

en -strategieën te formuleren, te 

ontwikkelen en uit te voeren en een 

geïntegreerde aanpak te hanteren die voor 

alle sectoren consistentie van doelen en 

middelen garandeert; 

 b bis) de bevoegde autoriteiten 

ondersteunen bij het verbeteren van 

systemen en beleid op het gebied van 

onderwijs, beroepsopleiding en toegang 

tot cultuur, die universeel, van hoge 

kwaliteit, duurzaam en inclusief moeten 

zijn en topkwaliteit, onderzoek en 

ontwikkeling op elk niveau moeten 

bevorderen; 

c) de nationale autoriteiten 

ondersteunen bij het vaststellen en 

uitvoeren van geschikte processen en 

methoden, rekening houdend met de goede 

c) de nationale, regionale en lokale 

autoriteiten ondersteunen bij het vaststellen 

en uitvoeren van geschikte processen en 

methoden, rekening houdend met de goede 
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praktijken en lessen die andere landen in 

soortgelijke situaties al hebben geleerd; 

praktijken en lessen die andere landen in 

soortgelijke situaties al hebben geleerd; 

d) de nationale autoriteiten 

ondersteunen om de efficiëntie en 

effectiviteit van het personeelsbeheer waar 

nodig te versterken, door duidelijk de 

verantwoordelijkheden te bepalen en de 

professionele kennis en vaardigheden te 

verbeteren.  

d) de nationale, regionale en lokale 

autoriteiten ondersteunen om de efficiëntie 

en effectiviteit van het personeelsbeheer 

waar nodig te versterken, door duidelijk de 

verantwoordelijkheden te bepalen en de 

professionele kennis en vaardigheden te 

verbeteren. 

 d bis) de inspraak van burgers bij de 

besluitvorming aan te moedigen door 

middel van raadpleging, en het 

burgerschap te versterken middels vormen 

van participatie. 

Deze doelstellingen worden nagestreefd in 

nauwe samenwerking met de begunstigde 

lidstaten. 

Deze doelstellingen worden nagestreefd op 

verzoek van en in nauwe samenwerking 

met de begunstigde lidstaten. 

2. De in lid 1 vastgestelde specifieke 

doelstellingen hebben betrekking op 

beleidsgebieden die samenhangen met 

concurrentievermogen, groei, 

werkgelegenheid en investeringen, en met 

name de volgende: 

2. De lidstaat stelt, in overleg met zijn 

bevoegde autoriteiten en, indien van 

toepassing, met zijn regionale autoriteiten 

de beleidsgebieden vast die hij wil 

aanpakken in overeenstemming met 

specifieke nationale en regionale 

behoeften. 

a) beheer van de overheidsfinanciën, 

het begrotingsproces, schuldbeheer en 

inkomstenbeheer; 

 

b) institutionele hervorming en 

efficiënt, servicegericht functioneren van 

het overheidsbestuur, een doeltreffende 

rechtsstaat, hervorming van het justitiële 

stelsel en versterking van de bestrijding 

van fraude, corruptie en witwassen; 

 

c) het ondernemingsklimaat, 

ontwikkeling van de particuliere sector, 

investeringen, privatiseringsprocessen, 

handel en buitenlandse directe 

investeringen, concurrentie en 

overheidsopdrachten, duurzame sectorale 

ontwikkeling en ondersteuning van 

innovatie; 

 

d) onderwijs en opleiding, 

arbeidsmarktbeleid, sociale inclusie, 

stelsels voor sociale zekerheid en sociale 

bijstand, volksgezondheid en zorg en 
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beleid voor asiel, migratie en grenzen; 

e) beleid voor de landbouwsector en 

duurzame ontwikkeling van 

plattelandsgebieden; 

 

f) beleid voor de financiële sector en 

toegang tot financiering. 

 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) terbeschikkingstelling van 

deskundigen (inclusief gedetacheerde 

deskundigen) voor korte of langere tijd 

voor het uitvoeren van taken op specifieke 

gebieden of operationele activiteiten, waar 

nodig met ondersteuning voor vertolking, 

vertaling en samenwerking, 

administratieve bijstand en faciliteiten op 

het gebied van infrastructuur en 

apparatuur; 

b) terbeschikkingstelling van 

deskundigen (inclusief gedetacheerde 

deskundigen) voor korte of langere tijd 

voor het uitvoeren van taken op specifieke 

gebieden of operationele activiteiten, waar 

nodig met ondersteuning voor vertolking, 

vertaling en samenwerking, 

administratieve bijstand en faciliteiten op 

het gebied van infrastructuur en 

apparatuur. Een combinatie van 

buitenlandse en plaatselijke deskundigen 

kan voor maximale doeltreffendheid 

helpen zorgen, omdat het daardoor 

gemakkelijker wordt de problemen te 

begrijpen en pasklare oplossingen uit te 

werken voor de specifieke situatie in de 

verzoekende lidstaten; 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een lidstaat die steun wenst te 

ontvangen in het kader van het programma 

dient daartoe bij de Commissie een 

verzoek in, waarin hij de beleidsgebieden 

en prioriteiten voor de steun aanduidt die 

binnen het in artikel 5, lid 2, vermelde 

1. Een lidstaat die steun wenst te 

ontvangen in het kader van het programma 

dient daartoe, na overleg met de betrokken 

sociale partners en het maatschappelijk 

middenveld, bij de Commissie een verzoek 

in, waarin hij de beleidsgebieden en 
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toepassingsgebied van het programma 

vallen. Dit verzoek kan in ieder 

kalenderjaar uiterlijk op 31 oktober 

worden ingediend. 

prioriteiten voor de steun aanduidt die 

binnen het in artikel 5, lid 2, vermelde 

toepassingsgebied van het programma 

vallen. Dit verzoek wordt uiterlijk op 31 

oktober van elk kalenderjaar ingediend. 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Met inachtneming van de 

beginselen van transparantie, gelijke 

behandeling en goed financieel beheer 

beoordeelt de Commissie, na een dialoog 

met de lidstaat die ook in de context van 

het Europees semester kan plaatsvinden, 

het in lid 1 bedoelde verzoek om steun op 

basis van de urgentie, omvang en impact 

van de vastgestelde problemen, de 

steunbehoeften voor de betrokken 

beleidsterreinen, een analyse van de 

sociaal-economische indicatoren en de 

algemene bestuurlijke capaciteit van de 

lidstaat. Rekening houdende met de acties 

en maatregelen die al via de fondsen van 

de Unie of andere Unieprogramma’s 

worden uitgevoerd, en in nauwe 

samenwerking met de betrokken lidstaat, 

stelt de Commissie de prioriteitsgebieden 

voor de steun, het toepassingsgebied van 

de uit te voeren steunmaatregelen en de 

algemene financiële bijdrage voor de steun 

vast. 

2. Met inachtneming van de 

beginselen van subsidiariteit, transparantie, 

gelijke behandeling en goed financieel 

beheer beoordeelt de Commissie, na een 

dialoog met de lidstaat die ook in de 

context van het Europees semester kan 

plaatsvinden, het in lid 1 bedoelde verzoek 

om steun op basis van de urgentie, omvang 

en impact van de vastgestelde problemen, 

de steunbehoeften voor de betrokken 

beleidsterreinen, een analyse van de 

sociaal-economische indicatoren en de 

algemene bestuurlijke capaciteit van de 

lidstaat. Rekening houdende met de acties 

en maatregelen die al via de fondsen van 

de Unie of andere Unieprogramma’s 

worden uitgevoerd, en in nauwe 

samenwerking met de betrokken lidstaat, 

stelt de Commissie de prioriteitsgebieden 

voor de steun, het toepassingsgebied van 

de uit te voeren steunmaatregelen en de 

algemene financiële bijdrage voor de steun 

vast. Het programma blijft facultatief voor 

de lidstaten en gaat niet gepaard met 

dwingende of stigmatiserende procedures. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de uitvoering van hervormingen 

door lidstaten op eigen initiatief, met name 

c) de uitvoering van hervormingen 

door lidstaten op eigen initiatief, met name 
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om duurzame investeringen, groei en 

werkgelegenheid te creëren. 

ter verwezenlijking van duurzame 

investeringen, groei, hoogwaardig 

onderwijs, onderzoek, opleiding en 

werkgelegenheid. 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie kan de 

voorgenomen steun aan begunstigde 

lidstaten vaststellen in samenwerking met 

andere lidstaten of internationale 

organisaties. 

1. De Commissie kan de 

voorgenomen steun aan begunstigde 

lidstaten vaststellen in samenwerking met 

andere lidstaten, de sociale partners, het 

maatschappelijk middenveld of 

internationale organisaties. 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In coördinatie met de Commissie 

kan de begunstigde lidstaat een 

partnerschap aangaan met een of meer 

andere lidstaten, die ten aanzien van 

specifieke hervormingsgebieden als 

hervormingspartners optreden. Een 

hervormingspartner verleent in coördinatie 

met de Commissie hulp bij het formuleren 

van de strategie, het opzetten van 

stappenplannen voor de hervormingen, het 

uitstippelen van hoogwaardige bijstand of 

het toezicht op de uitvoering van de 

strategie en projecten. 

2. In coördinatie met de Commissie 

kan de begunstigde lidstaat een 

partnerschap aangaan met een of meer 

andere lidstaten, die ten aanzien van 

specifieke hervormingsgebieden als 

hervormingspartners optreden. Een 

hervormingspartner verleent in coördinatie 

met de begunstigde lidstaat en de 

Commissie hulp bij het formuleren van de 

strategie, het opzetten van stappenplannen 

voor de hervormingen, het uitstippelen van 

hoogwaardige bijstand of het toezicht op 

de uitvoering van de strategie en projecten. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De begrotingsautoriteit keurt de 3. De begrotingsautoriteit keurt de 
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beschikbare jaarlijkse kredieten goed 

binnen de beperkingen van het meerjarig 

financieel kader dat is vastgesteld bij 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013. 

beschikbare jaarlijkse kredieten goed 

binnen de beperkingen van het meerjarig 

financieel kader dat is vastgesteld bij 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013, 

dat waarborgt dat er voldoende middelen 

beschikbaar zijn voor acties, plannen, 

programma's en projecten op het gebied 

van onderwijs, beroepsopleiding en 

cultuur. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie voert het 

programma uit overeenkomstig 

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

1. De Commissie voert het 

programma uit overeenkomstig 

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

2. De maatregelen van het programma 

kunnen direct door de Commissie worden 

uitgevoerd of indirect door andere 

entiteiten en personen dan lidstaten, 

overeenkomstig artikel 60 van Verordening 

(EU, Euratom) nr. 966/2012. De financiële 

steun van de Unie voor de maatregelen 

waarin in artikel 6 van deze verordening is 

voorzien, neemt met name de vorm aan 

van: 

2. De maatregelen van het programma 

kunnen direct door de Commissie worden 

uitgevoerd of indirect door andere 

entiteiten en personen dan lidstaten, 

overeenkomstig artikel 60 van Verordening 

(EU, Euratom) nr. 966/2012. De financiële 

steun van de Unie voor de maatregelen 

waarin in artikel 6 van deze verordening is 

voorzien, neemt met name de vorm aan 

van: 

d) subsidies (met inbegrip van 

subsidies aan nationale autoriteiten van 

lidstaten);  

d) subsidies (met inbegrip van 

subsidies aan lokale, regionale en 

nationale autoriteiten van lidstaten); 

e) overeenkomsten voor 

overheidsopdrachten; 

e) overeenkomsten voor 

overheidsopdrachten; 

f) vergoeding van kosten gemaakt 

door externe deskundigen; 

f) vergoeding van kosten gemaakt 

door externe deskundigen; 

g) bijdragen aan trustfondsen; g) bijdragen aan trustfondsen; 

h) acties die in het kader van indirect 

beheer worden uitgevoerd.  

h) acties die in het kader van indirect 

beheer worden uitgevoerd. 

3. Subsidies kunnen worden 

toegekend aan de nationale autoriteiten van 

de lidstaten, de Europese 

Investeringsbankgroep, internationale 

organisaties en openbare en/of particuliere 

3. Subsidies kunnen worden 

toegekend aan de lokale, regionale en 

nationale autoriteiten van de lidstaten, de 

Europese Investeringsbankgroep, 

internationale organisaties en openbare 
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organen en entiteiten gevestigd in: en/of particuliere organen en entiteiten 

gevestigd in: 

a) lidstaten; a) lidstaten; 

b) of landen van de Europese 

Vrijhandelsassociatie die lid zijn van de 

Europese Economische Ruimte in 

overeenstemming met de in de EER-

overeenkomst vastgestelde voorwaarden. 

b) of landen van de Europese 

Vrijhandelsassociatie die lid zijn van de 

Europese Economische Ruimte in 

overeenstemming met de in de EER-

overeenkomst vastgestelde voorwaarden. 

Het medefinancieringspercentage voor 

subsidies bedraagt ten hoogste 100% van 

de subsidiabele kosten, zonder afbreuk te 

doen aan de beginselen van 

medefinanciering en het winstverbod. 

Het medefinancieringspercentage voor 

subsidies bedraagt ten hoogste 100 % van 

de subsidiabele kosten, zonder afbreuk te 

doen aan de beginselen van 

medefinanciering en het winstverbod. 

4. Steun kan tevens worden verleend 

door afzonderlijke deskundigen die kunnen 

worden uitgenodigd om een bijdrage te 

leveren aan bepaalde activiteiten die in het 

kader van het programma worden 

georganiseerd, wanneer dat nodig is om de 

in artikel 5 vermelde specifieke 

doelstellingen te verwezenlijken. 

4. Steun kan tevens worden verleend 

door afzonderlijke deskundigen die kunnen 

worden uitgenodigd om een bijdrage te 

leveren aan bepaalde activiteiten die in het 

kader van het programma worden 

georganiseerd, wanneer dat nodig is om de 

in artikel 5 vermelde specifieke 

doelstellingen te verwezenlijken en er 

wordt voorzien in een passende follow-up 

van de activiteiten en procedures in 

verband met het toezicht op hun bijdrage. 

5. Voor de uitvoering van het 

programma stelt de Commissie door 

middel van uitvoeringshandelingen 
meerjarige werkprogramma’s vast. In die 

meerjarige werkprogramma’s worden de 

met de te verlenen steun beoogde 

beleidsdoelstellingen en de te verwachten 

resultaten vastgesteld, alsmede de 

financieringsprioriteiten voor de betrokken 

beleidsgebieden. De meerjarige 

werkprogramma’s worden nader 

uitgewerkt in jaarlijkse werkprogramma’s, 

die worden vastgesteld bij 

uitvoeringshandelingen, waarin de voor de 

uitvoering ervan benodigde maatregelen 

worden vastgesteld, alsmede alles wat 

overeenkomstig Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 vereist is. 

5. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om ter 

aanvulling op deze verordening 
meerjarige werkprogramma's vast te 

stellen. In die meerjarige 

werkprogramma’s worden de met de te 

verlenen steun beoogde 

beleidsdoelstellingen en de te verwachten 

resultaten vastgesteld, alsmede de 

financieringsprioriteiten voor de betrokken 

beleidsgebieden. De meerjarige 

werkprogramma’s worden nader 

uitgewerkt in jaarlijkse werkprogramma’s, 

die worden vastgesteld bij 

uitvoeringshandelingen, waarin de voor de 

uitvoering ervan benodigde maatregelen 

worden vastgesteld, alsmede alles wat 

overeenkomstig Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 vereist is. 

 5 bis. De betrokken sociale partners en 

het maatschappelijk middenveld worden 
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betrokken bij de planning van de 

programma's. Het proces met het oog op 

het activeren van de steun kan niet 

worden gestart voordat de betrokken 

sociale partners en het maatschappelijk 

middenveld geraadpleegd zijn. 

6. Om te waarborgen dat middelen 

tijdig beschikbaar zijn, kan in het jaarlijkse 

werkprogramma worden bepaald dat bij 

onvoorziene en naar behoren gemotiveerde 

urgentie die tot een onmiddellijke respons 

noopt, zoals een ernstige verstoring van de 

economie of significante omstandigheden 

die de economische of sociale voorwaarden 

van een lidstaat ernstig aantasten en die 

deze lidstaat niet kan beheersen, de 

Commissie op verzoek van een lidstaat, in 

overeenstemming met de doelstellingen en 

de subsidiabele maatregelen van het 

programma, speciale maatregelen kan 

vaststellen om de nationale autoriteiten te 

steunen bij de aanpak van de urgente 

behoeften. Dergelijke speciale maatregelen 

kunnen betrekking hebben op slechts een 

beperkt deel van het jaarlijkse 

werkprogramma en zijn niet onderworpen 

aan de voorwaarden van artikel 7. 

6. Om te waarborgen dat middelen 

tijdig beschikbaar zijn, kan in het jaarlijkse 

werkprogramma worden bepaald dat bij 

onvoorziene en naar behoren gemotiveerde 

urgentie die tot een onmiddellijke respons 

noopt, zoals een ernstige verstoring van de 

economie of significante omstandigheden 

die de economische of sociale voorwaarden 

van een lidstaat ernstig aantasten en die 

deze lidstaat niet kan beheersen, de 

Commissie op verzoek van een lidstaat, in 

overeenstemming met de doelstellingen en 

de subsidiabele maatregelen van het 

programma, speciale maatregelen kan 

vaststellen om de nationale, regionale en 

lokale autoriteiten te steunen bij de aanpak 

van de urgente behoeften. Dergelijke 

speciale maatregelen kunnen betrekking 

hebben op slechts een beperkt deel van het 

jaarlijkse werkprogramma en mogen niet 

in strijd zijn met artikel 5, lid 1, onder 

b bis). 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie en de begunstigde lidstaten 

stimuleren in overeenstemming met hun 

respectieve bevoegdheden het ontstaan van 

synergieën. Zij zorgen voor doeltreffende 

coördinatie tussen het programma en 

andere Unieprogramma’s en -instrumenten 

en met name de door de fondsen van de 

Unie gefinancierde maatregelen. Daartoe 

zien zij toe op: 

Onverminderd artikel 5, lid 1, onder b 

bis), stimuleren de Commissie en de 

begunstigde lidstaten in overeenstemming 

met hun respectieve bevoegdheden het 

ontstaan van synergieën en zorgen zij voor 

doeltreffende coördinatie tussen het 

programma en andere Unieprogramma’s en 

-instrumenten en met name de door de 

fondsen van de Unie gefinancierde 

maatregelen. Daartoe zien zij toe op: 

a) complementariteit en synergie a) complementariteit en synergie 
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tussen verschillende instrumenten op 

Unieniveau en op nationaal niveau, met 

name wat door de fondsen van de Unie 

gefinancierde maatregelen betreft, zowel in 

de planningsfase als tijdens de uitvoering; 

tussen verschillende instrumenten op 

Unieniveau en op nationaal, regionaal en 

lokaal niveau, met name wat door de 

fondsen van de Unie gefinancierde 

maatregelen betreft, zowel in de 

planningsfase als tijdens de uitvoering; 

b) optimalisering van de 

coördinatiemechanismen die ervoor zorgen 

dat geen dubbel werk wordt verricht; 

b) optimalisering van de 

coördinatiemechanismen die ervoor zorgen 

dat geen dubbel werk wordt verricht of 

dubbele kosten worden gemaakt; 

c) nauwe samenwerking tussen 

degenen die op Unieniveau en nationaal 

niveau verantwoordelijk zijn voor de 

uitvoering van coherente en gestroomlijnde 

steunmaatregelen. 

c) nauwe samenwerking tussen 

degenen die op Unieniveau en nationaal, 

regionaal en lokaal niveau 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 

van coherente en gestroomlijnde 

steunmaatregelen. 

De relevante meerjarige en jaarlijkse 

werkprogramma’s kunnen dienen als 

coördinatiekader indien op een of meer van 

de in artikel 5, lid 2, genoemde gebieden 

steunverlening wordt voorgenomen. 

De relevante meerjarige en jaarlijkse 

werkprogramma’s kunnen dienen als 

coördinatiekader indien op een of meer van 

de in artikel 5 genoemde gebieden 

steunverlening wordt voorgenomen, en 

mogen niet in strijd zijn met artikel 5, 

lid 1, onder b bis). 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie monitort de 

uitvoering van de uit hoofde van het 

programma gefinancierde maatregelen en 

meet aan de hand van de in de bijlage 

opgenomen indicatoren in hoeverre de in 

artikel 5, lid 1, bedoelde specifieke 

doelstellingen zijn verwezenlijkt. 

1. De Commissie monitort de 

uitvoering van de uit hoofde van het 

programma gefinancierde maatregelen en 

meet aan de hand van de in de bijlage 

opgenomen indicatoren in hoeverre de in 

artikel 5, lid 1, bedoelde specifieke 

doelstellingen zijn verwezenlijkt. 

De Commissie krijgt overeenkomstig 

artikel 16 de bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen betreffende 

wijziging van de in de bijlage opgenomen 

lijst van indicatoren. 

De Commissie krijgt overeenkomstig 

artikel 16 de bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen betreffende 

wijziging van de in de bijlage opgenomen 

lijst van indicatoren. 

2. De Commissie brengt aan het 

Europees Parlement en de Raad uiterlijk 

medio 2019 een tussentijds 

2. De Commissie legt aan het 

Europees Parlement en de Raad uiterlijk op 

31 december 2018 een jaarlijks 
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evaluatieverslag uit en uiterlijk eind 

december 2021 een ex-

postevaluatieverslag. 

monitoringsverslag voor en uiterlijk eind 

december 2021 een ex-

postevaluatieverslag. 

3. In het tussentijdse evaluatieverslag 

wordt informatie opgenomen over de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het programma, de doeltreffendheid van 

het gebruik van de middelen en de 

Europese meerwaarde van het programma, 

om te beoordelen of de financiering op de 

door het programma bestreken terreinen na 

2020 moet worden verlengd of gewijzigd. 

In het tussentijdse verslag wordt tevens 

beoordeeld of alle doelstellingen en 

maatregelen nog relevant zijn. Het ex-

postevaluatieverslag bevat informatie over 

de langeretermijneffecten van het 

programma. 

3. In het tussentijdse evaluatieverslag 

wordt informatie opgenomen over de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het programma, de doeltreffendheid van 

het gebruik van de middelen en de 

Europese meerwaarde van het programma, 

om te beoordelen of de financiering op de 

door het programma bestreken terreinen na 

2020 moet worden verlengd of gewijzigd. 

In het tussentijdse verslag wordt tevens 

beoordeeld of alle doelstellingen en 

maatregelen nog relevant zijn. Het ex-

postevaluatieverslag bevat informatie over 

de langeretermijneffecten van het 

programma en beoordeelt het programma 

in zijn geheel, zowel de zwakke als de 

sterke punten ervan. 

 3 bis. De tenuitvoerlegging van het 

programma wordt aan een jaarlijkse 

controle onderworpen, alsook aan een 

onafhankelijke tussentijdse en ex-

postbeoordeling op basis waarvan 

eventueel besloten kan worden tot 

opschorting na 2020. Daarom kunnen 

aan de voorgestelde reeks indicatoren ook 

outputindicatoren worden toegevoegd. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 15, lid 1, tweede 

alinea, bedoelde bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen, 

wordt aan de Commissie verleend voor een 

termijn van vier jaar met ingang van 1 

januari 2017.  

2. De in artikel 12, lid 5 en artikel 15, 

lid 1, tweede alinea, bedoelde bevoegdheid 

om gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt aan de Commissie verleend 

voor een termijn van vier jaar met ingang 

van 1 januari 2017.  
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Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3.  Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 15, lid 1, tweede alinea, 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 

tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet.  

3.  Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 12 lid 5 en artikel 15, 

lid 1, tweede alinea, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet.  

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5.  Een gedelegeerde handeling uit 

hoofde van artikel 15, lid 1, tweede alinea, 

treedt alleen in werking indien het 

Europees Parlement noch de Raad 

daartegen binnen een termijn van twee 

maanden na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad bezwaar heeft aangetekend of 

indien zowel het Europees Parlement als de 

Raad vóór het verstrijken van die termijn 

de Commissie heeft meegedeeld daartegen 

geen bezwaar te zullen aantekenen. De 

termijn kan op initiatief van het Europees 

Parlement of de Raad met twee maanden 

worden verlengd. 

5.  Een gedelegeerde handeling uit 

hoofde van artikel 12, lid 5, en artikel 15, 

lid 1, tweede alinea, treedt alleen in 

werking indien het Europees Parlement 

noch de Raad daartegen binnen een termijn 

van twee maanden na de kennisgeving van 

de handeling aan het Europees Parlement 

en de Raad bezwaar heeft aangetekend of 

indien zowel het Europees Parlement als de 

Raad vóór het verstrijken van die termijn 

de Commissie heeft meegedeeld daartegen 

geen bezwaar te zullen aantekenen. De 

termijn kan op initiatief van het Europees 

Parlement of de Raad met twee maanden 

worden verlengd. 
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