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BEKNOPTE MOTIVERING

In het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende 
gemeenschappelijke bepalingen worden zeven Europese fondsen samengebracht die onder 
gedeeld beheer staan. Hierbij wordt ernaar gestreefd een gemeenschappelijke reeks van 
vereenvoudigde en geconsolideerde regels vast te stellen waarmee de administratieve last 
voor de programma-autoriteiten en de begunstigden wordt verlicht. 

Uw rapporteur is het ermee eens dat een vereenvoudigde aanpak, meer flexibiliteit en een 
vermindering van onnodige administratieve lasten voor begunstigden en beheersinstanties 
nodig is, met behoud van een hoog niveau van zekerheid omtrent de wettigheid en 
regelmatigheid. 

Uw rapporteur is ingenomen met het feit dat een van de hoofddoelen van de voorgestelde 
GB-verordening een nauwere afstemming van de programma's op de prioriteiten van de EU 
en een verhoging van hun doeltreffendheid is, waarbij vooral voor een nauwere aansluiting 
op het Europees Semester wordt gezorgd. Uw rapporteur is van mening dat de noodzaak van 
programmawijzigingen om rekening te houden met de relevante landspecifieke aanbevelingen 
die sinds de start van de programmeringsperiode zijn vastgesteld of gewijzigd, alsmede met 
het verzoek van de Commissie aan lidstaten om wijzigingen van de relevante programma's 
voor te stellen en deze te herzien, waar dit nodig is ter ondersteuning van de uitvoering van 
de desbetreffende aanbevelingen van de Raad, alleen moet worden overwogen indien alle 
in het kader van het steunprogramma voor hervormingen voor de lidstaten beschikbare 
middelen zijn geabsorbeerd. Het hervormingsinstrument binnen het steunprogramma voor 
hervormingen heeft immers betrekking op hervormingen om het hoofd te bieden aan 
uitdagingen die in het kader van het Europees Semester opduiken, met inbegrip van die welke 
zich voordoen in de landspecifieke aanbevelingen, en de middelen worden in een eerste fase 
aan de lidstaten uitgekeerd op basis van de bevolking van elke lidstaat en in een tweede fase 
via oproepen tot het indienen van voorstellen op basis van gelijkwaardigheid. 

Over de maatregelen waarmee de doeltreffendheid van de fondsen wordt gekoppeld aan 
behoorlijk economisch bestuur kunnen de Commissie en de Raad besluiten nemen zonder 
een duidelijk standpunt van het Europees Parlement. Zij hoeven het Parlement slechts op de 
hoogte te houden van de uitvoeringsmaatregelen. Uw rapporteur acht het noodzakelijk de rol 
van het Parlement in die zin te versterken dat een voorstel tot schorsing van vastleggingen of 
een voorstel tot opheffing van een dergelijke schorsing geacht wordt door de Raad te zijn 
aangenomen na een gestructureerde dialoog met het Europees Parlement.

Uw rapporteur steunt de invoering van een "ontsnappingsclausule" die het de Commissie 
toestaat aan te bevelen dat de Raad de schorsing opheft in gevallen van uitzonderlijke 
economische omstandigheden of naar aanleiding van een met redenen omkleed verzoek van 
de betrokken lidstaat.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het principe van partnerschap is 
een essentieel kenmerk bij de uitvoering 
van de Fondsen, waarbij wordt 
voortgebouwd op de aanpak van meerlagig 
bestuur en wordt gezorgd voor de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld en de sociale partners. Met het 
oog op continuïteit bij de organisatie van 
het partnerschap moet Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 240/2014 van de 
Commissie13 van toepassing blijven.

(11) Het principe van partnerschap is 
een essentieel kenmerk bij de uitvoering 
van de Fondsen, waarbij wordt 
voortgebouwd op de aanpak van meerlagig 
bestuur op lokaal, regionaal en nationaal 
niveau, en wordt gezorgd voor de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld en de sociale partners. Met het 
oog op continuïteit bij de organisatie van 
het partnerschap moet Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 240/2014 van de 
Commissie13 van toepassing blijven.

_________________ _________________

13 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 240/2014 van de Commissie van 
7 januari 2014 betreffende de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (PB L 74 van 
14.3.2014, blz. 1).

13 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 240/2014 van de Commissie van 
7 januari 2014 betreffende de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (PB L 74 van 
14.3.2014, blz. 1).

Amendement 2

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 

(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 
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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.

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, kan de toegevoegde waarde van 
de met name van de Fondsen, het 
steunprogramma voor hervormingen, de 
Stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU te ontvangen 
financiële steun worden gemaximaliseerd 
en kunnen de in het kader van het 
Europees Semester vastgestelde 
prioriteiten ten uitvoer worden gelegd.

Amendement 3

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 

(13) De lidstaten moeten bij het 
opstellen van de 
programmeringsdocumenten rekening 
houden met de landspecifieke 
aanbevelingen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 121, lid 2, VWEU 
en de 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 
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gewijzigd. gewijzigd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De door elke lidstaat opgestelde 
partnerschapovereenkomst moet een 
strategisch document zijn dat dient als 
richtsnoer bij de onderhandelingen tussen 
de Commissie en de desbetreffende lidstaat 
over het ontwerp van programma's. Om de 
administratieve last te verminderen, zou 
het niet nodig moeten zijn om de 
partnerschapsovereenkomsten tijdens de 
programmeringsperiode te wijzigen. Om de 
programmering te vergemakkelijken en 
overlappende inhoud in 
programmeringsdocumenten te 
voorkomen, kunnen de 
partnerschapsprogramma's worden 
opgenomen als onderdeel van een 
programma.

(15) De door elke lidstaat opgestelde 
partnerschapovereenkomst moet een 
strategisch document zijn dat dient als 
richtsnoer bij de onderhandelingen tussen 
de Commissie en de desbetreffende lidstaat 
over het ontwerp van programma's. De 
lidstaten moeten hierbij rekening houden 
met de door lokale en regionale 
overheden aangewezen aspecten en 
specifieke kenmerken. Om de 
administratieve last te verminderen, zou 
het niet nodig moeten zijn om de 
partnerschapsovereenkomsten tijdens de 
programmeringsperiode te wijzigen. Om de 
programmering te vergemakkelijken en 
overlappende inhoud in 
programmeringsdocumenten te 
voorkomen, kunnen de 
partnerschapsprogramma's worden 
opgenomen als onderdeel van een 
programma.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Mechanismen die het 
financieringsbeleid van de Unie moeten 
koppelen aan het economisch bestuur van 
de Unie moeten verder worden verfijnd, 
waarbij de Commissie aan de Raad een 
voorstel kan doen om alle of een deel van 
de vastleggingen voor een of meer 
programma's van de desbetreffende 
lidstaten te schorsen wanneer deze lidstaat 

(20) Mechanismen die het 
financieringsbeleid van de Unie moeten 
koppelen aan het economisch bestuur van 
de Unie moeten verder worden versterkt, 
waarbij de Commissie aan de Raad een 
voorstel kan doen om alle of een deel van 
de vastleggingen voor een of meer 
programma's van de desbetreffende 
lidstaten te schorsen wanneer deze lidstaat 
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geen doeltreffende actie in het kader van 
het economisch bestuur onderneemt. Om te 
zorgen voor een uniforme uitvoering en 
met het oog op het belang van de financiële 
gevolgen van de voorgestelde maatregelen, 
dienen uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Raad te worden verleend, die moet 
handelen op basis van een voorstel van de 
Commissie. Om de vaststelling van 
besluiten te vergemakkelijken die nodig 
zijn om een doeltreffend optreden in het 
kader van het economisch bestuur te 
garanderen, moet gebruik worden gemaakt 
van stemming bij omgekeerde 
gekwalificeerde meerderheid.

geen doeltreffende actie in het kader van 
het economisch bestuur onderneemt. 
Indien er sprake is van significante niet-
naleving moeten betalingen automatisch 
worden geschorst. Om te zorgen voor een 
uniforme uitvoering en met het oog op het 
belang van de financiële gevolgen van de 
voorgestelde maatregelen, dienen 
uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad te 
worden verleend, die moet handelen op 
basis van een voorstel van de Commissie. 
Om de vaststelling van besluiten te 
vergemakkelijken die nodig zijn om een 
doeltreffend optreden in het kader van het 
economisch bestuur te garanderen, moet 
gebruik worden gemaakt van stemming bij 
omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. 
Schorsingen mogen niet worden 
geannuleerd om politieke redenen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De Commissie moet 
verplicht zijn het Europees Parlement in 
kennis te stellen van een voorstel tot 
schorsing van vastleggingen of van een 
voorstel tot annulering van een dergelijke 
schorsing. Voordat een definitief besluit 
over schorsing wordt genomen moet 
rekening worden gehouden met het advies 
van het Europees Parlement over de 
voorstellen na een gestructureerde 
dialoog.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de prestaties van de (27) Om de prestaties van de 
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programma's te onderzoeken, moet de 
lidstaat toezichtcomités oprichten. Voor het 
EFRO, het ESF+ en het Cohesiefonds 
moeten de jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
worden vervangen door een jaarlijkse 
gestructureerde beleidsdialoog op basis van 
meest recente informatie en gegevens over 
de uitvoering van het programma die door 
de lidstaat beschikbaar zijn gesteld.

programma's te onderzoeken, moet de 
lidstaat toezichtcomités oprichten. Voor het 
EFRO, het ESF+ en het Cohesiefonds 
moeten de jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
worden vervangen door een jaarlijkse 
gestructureerde beleidsdialoog op basis van 
meest recente informatie en gegevens over 
de uitvoering van het programma die door 
de lidstaat beschikbaar zijn gesteld op 
basis van door de regionale en lokale 
entiteiten verstrekte informatie.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een concurrerender en economisch 
veerkrachtiger Europa

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten betrekken deze 
partners volgens het beginsel van 
meerlagig bestuur bij de voorbereiding van 
de partnerschapsovereenkomsten alsook 
gedurende de voorbereiding en de 
uitvoering van programma's, onder meer 
door middel van deelname aan de 
toezichtcomités overeenkomstig artikel 34.

2. De lidstaten betrekken deze 
partners volgens het beginsel van 
meerlagig bestuur bij de voorbereiding van 
de partnerschapsovereenkomsten alsook 
gedurende de voorbereiding en de 
uitvoering van programma's, onder meer 
door middel van deelname aan de 
toezichtcomités overeenkomstig artikel 34. 
Indien het grensoverschrijdende 
programma’s betreft, betrekken de 
betrokken lidstaten hun partners uit alle 
deelnemende lidstaten erbij.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De partnerschapsovereenkomst 
wordt door de lidstaten opgesteld in 
samenwerking met de in artikel 6 
bedoelde partners, in dialoog met de 
Commissie en op basis van procedures die 
transparant zijn voor de burger.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de geselecteerde 
beleidsdoelstellingen waarbij wordt 
aangegeven met welke Fondsen en 
programma's zij zullen worden nagestreefd 
en een motivering daarvan, en in 
voorkomend geval, een motivering voor 
het gebruik van het uitvoeringsmodel van 
InvestEU, waarbij rekening wordt 
gehouden met de relevante landspecifieke 
aanbevelingen;

(a) de geselecteerde 
beleidsdoelstellingen waarbij wordt 
aangegeven met welke Fondsen en 
programma's zij zullen worden nagestreefd 
en een motivering daarvan, en in 
voorkomend geval, een motivering voor 
het gebruik van het steunprogramma voor 
hervormingen en het uitvoeringsmodel 
van InvestEU, waarbij rekening wordt 
gehouden met de relevante landspecifieke 
aanbevelingen;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een analyse van de ongelijkheden, 
de ontwikkelingsbehoeften en het 
groeipotentieel met betrekking tot de 
thematische doelstellingen en de 
territoriale uitdagingen, waarbij rekening 
wordt gehouden met, in voorkomend 
geval, het nationale 
hervormingsprogramma, en met de 
relevante specifieke aanbevelingen voor 
elk land;
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) een samenvatting van de beleidskeuzes 
en de belangrijkste resultaten die voor elk 
van de Fondsen wordt verwacht, onder 
meer, in voorkomend geval, door het 
gebruik van InvestEU;

(i) een samenvatting van de beleidskeuzes 
en de belangrijkste resultaten die voor elk 
van de Fondsen wordt verwacht, onder 
meer, in voorkomend geval, door het 
gebruik van het steunprogramma voor 
hervormingen en InvestEU;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten kunnen in de 
partnerschapsovereenkomst of in het 
verzoek tot wijziging van een programma 
het bedrag van EFRO, het ESF+, het 
Cohesiefonds en het EFMZV toewijzen dat 
aan InvestEU moet worden bijgedragen en 
door middel van begrotingsgaranties moet 
worden verstrekt. Het aan InvestEU bij te 
dragen bedrag mag niet meer bedragen dat 
5 % van de totale toewijzing van elk 
Fonds, behoudens in naar behoren 
gemotiveerde gevallen. Dergelijke 
bijdragen zijn geen overdrachten van 
middelen overeenkomstig artikel 21.

1. Lidstaten kunnen in de 
partnerschapsovereenkomst of in het 
verzoek tot wijziging van een programma 
het bedrag van EFRO, het ESF+, het 
Cohesiefonds en het EFMZV toewijzen dat 
aan InvestEU moet worden bijgedragen en 
door middel van begrotingsgaranties moet 
worden verstrekt. Het aan InvestEU bij te 
dragen bedrag mag niet meer bedragen dat 
5 % van de totale toewijzing van elk 
Fonds. Dergelijke bijdragen zijn geen 
overdrachten van middelen 
overeenkomstig artikel 21. Bovendien 
wordt het beheer van dergelijke bijdragen 
gedeeld met de bevoegde nationale en 
regionale autoriteiten, met dien verstande 
dat bij de herverdeling van de middelen 
het territorialiteitsbeginsel volledig in acht 
wordt genomen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de door de lidstaten toegepaste 
criteria voor de selectie van indicatoren;

(a) de door de lidstaten toegepaste 
criteria voor de selectie van indicatoren die 
tevens door regionale en lokale entiteiten 
worden verstrekt;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een lidstaat 
verzoeken de betrokken programma's te 
evalueren en wijzigingen daarop voor te 
stellen, wanneer dit nodig is om de 
uitvoering van de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad te 
ondersteunen.

1. De Commissie kan een lidstaat 
verzoeken de betrokken programma's te 
evalueren en wijzigingen daarop voor te 
stellen, wanneer dit nodig is om de 
uitvoering van de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad te 
ondersteunen, indien alle in het kader van 
het steunprogramma voor hervormingen 
voor de lidstaat beschikbare middelen zijn 
geabsorbeerd.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de lidstaat als reactie op 
een overeenkomstig lid 1 geformuleerd 
verzoek niet effectief optreedt binnen de in 
de leden 3 en 4 bepaalde termijnen, kan de 
Commissie overeenkomstig artikel 91 alle 
of een deel van de betalingen voor de 
betrokken programma’s of prioriteiten 
schorsen.

6. Wanneer de lidstaat als reactie op 
een overeenkomstig lid 1 geformuleerd 
verzoek niet effectief optreedt binnen de in 
de leden 3 en 4 bepaalde termijnen, kan de 
Commissie overeenkomstig artikel 91 alle 
of een deel van de vastleggingen voor de 
betrokken programma's of prioriteiten 
schorsen.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie doet een voorstel aan de 
Raad om alle of een deel van de 
vastleggingen of betalingen voor een of 
meerdere programma's van een lidstaat te 
schorsen, in de volgende gevallen:

Na inachtneming van de economische en 
sociale omstandigheden van de betrokken 
lidstaat en de impact van de geplande 
schorsing op de economie, doet de 
Commissie een voorstel aan de Raad om 
alle of een deel van de vastleggingen voor 
een of meerdere programma's van een 
lidstaat te schorsen, in de volgende 
gevallen:

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt prioriteit gegeven aan het 
schorsen van vastleggingen; betalingen 
worden alleen geschorst, wanneer het de 
bedoeling is onmiddellijk op te treden en 
in het geval van significante niet-
naleving. De schorsing van betalingen is 
van toepassing op betalingsaanvragen die 
voor de programma's in kwestie zijn 
ingediend na de datum van het 
schorsingsbesluit.

Schrappen

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 10 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de schorsing van vastleggingen geldt 
in de volgende gevallen dat maximum van 
25 % van de vastleggingen voor het 
volgende kalenderjaar voor de Fondsen, of, 
als dat minder is, van 0,25 % van het 

Voor de schorsing van vastleggingen geldt 
in de volgende gevallen dat maximaal 
50 % van de vastleggingen voor het 
volgende kalenderjaar voor de Fondsen, of, 
als dat minder is, van 0,5 % van het 
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nominale bbp, kan worden geschorst: nominale bbp, kan worden geschorst:

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt het Europees 
Parlement op de hoogte van de 
tenuitvoerlegging van dit artikel. Met name 
informeert zij het Europees Parlement 
onverwijld wanneer voor een lidstaat aan 
een van de voorwaarden in lid 7 is voldaan 
en verstrekt zij gedetailleerde gegevens 
over de ESI-fondsen en de programma’s 
waarvoor tot een schorsing van 
vastleggingen kan worden besloten.

De Commissie houdt het Europees 
Parlement op de hoogte van de 
tenuitvoerlegging van dit artikel. Met name 
informeert zij het Europees Parlement 
onverwijld wanneer voor een lidstaat aan 
een van de voorwaarden in lid 7 is voldaan 
en verstrekt zij gedetailleerde gegevens 
over de ESI-fondsen en de programma's 
waarvoor tot een schorsing van 
vastleggingen kan worden besloten, 
alsmede over de impact van de geplande 
schorsing op de economie.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 12 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zendt het voorstel voor de 
schorsing van vastleggingen, 
respectievelijk het voorstel om deze 
schorsing op te heffen, toe aan het 
Europees Parlement en de Raad.

De Commissie zendt het voorstel voor de 
schorsing van vastleggingen, 
respectievelijk het voorstel om deze 
schorsing op te heffen, toe aan het 
Europees Parlement ter advies en de Raad 
voor een besluit.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovenop artikel 31 kan de lidstaat 
aanvullende acties op het gebied van 
technische bijstand voorstellen om de 

Bovenop artikel 31 kan de lidstaat 
aanvullende acties op het gebied van 
technische bijstand voorstellen om de 
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capaciteit te versterken van de autoriteiten, 
begunstigden en relevante partners van de 
lidstaat die nodig zijn voor het doeltreffend 
bestuur en gebruik van deze Fondsen.

institutionele capaciteit en de efficiëntie 
van de overheidsinstanties en openbare 
diensten te versterken, alsook de capaciteit 
van de autoriteiten, begunstigden en 
relevante partners van de lidstaat die nodig 
zijn voor het doeltreffend bestuur en 
gebruik van deze Fondsen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke beheersautoriteit identificeert 
een contactpersoon voor communicatie 
voor elk programma 
(programmacommunicatiemedewerker).

2. Elke beheersautoriteit identificeert 
een contactpersoon voor communicatie 
voor elk programma 
(programmacommunicatiemedewerker). 
De contactpersoon voor communicatie 
houdt rekening met alle officiële en 
medeofficiële talen van de lidstaat, of de 
officiële talen van de regionale en/of 
lokale entiteit of entiteiten, waar het 
programma moet worden uitgevoerd.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 0,7 %;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1 %;
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2 %;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 2 %

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 70 % voor de minder ontwikkelde 
regio's;

(a) 85 % voor de minder ontwikkelde 
regio's;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 55 % voor de overgangsregio's; (b) 65 % voor de overgangsregio's;
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) 40 % voor de meer ontwikkelde 
regio's.

(c) 50 % voor de meer ontwikkelde 
regio's.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage voor het 
Cohesiefonds op het niveau van elke 
prioriteit ligt niet hoger dan 70 %.

Het medefinancieringspercentage voor het 
Cohesiefonds op het niveau van elke 
prioriteit ligt niet hoger dan 85 %.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage voor 
Interreg-programma’s ligt niet hoger dan 
70 %.

Het medefinancieringspercentage voor 
Interreg-programma’s ligt niet hoger dan 
85 %.
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