
 

AM\1162477NL.docx  PE627.600v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
 

2018/0196(COD) 

10.9.2018 

AMENDEMENTEN 
1 - 57 

- 

Adina-Ioana Vălean 

 

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 en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne 

veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa 

Voorstel voor een verordening 

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))  



 

PE627.600v02-00 2/45 AM\1162477NL.docx 

NL 

AM_Com_LegPosition 

  



 

AM\1162477NL.docx 3/45 PE627.600v02-00 

 NL 

Amendement  1 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) In artikel 174 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie zich 

met het oog op de versterking van de 

economische, sociale en territoriale 

samenhang ten doel stelt de verschillen 

tussen de ontwikkelingsniveaus van de 

onderscheiden regio's en de achterstand 

van de minst begunstigde regio's of 

eilanden te verkleinen, met bijzondere 

aandacht voor plattelandsgebieden, regio's 

die een industriële overgang doormaken en 

regio's die kampen met ernstige en 

permanente natuurlijke of demografische 

belemmeringen. Ingevolge artikel 175 

VWEU moet de Unie de verwezenlijking 

van deze doelstellingen ondersteunen door 

haar optreden via het Europees Oriëntatie- 

en Garantiefonds voor de landbouw, 

afdeling Oriëntatie, het Europees Sociaal 

Fonds, het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, de Europese 

Investeringsbank en andere instrumenten. 

Artikel 322 VWEU voorziet in de 

grondslag voor de vaststelling van 

financiële regels betreffende de wijze 

waarop de begroting wordt opgesteld en 

uitgevoerd en waarop de rekeningen 

worden ingediend en nagezien alsook van 

regels betreffende de controle van de 

verantwoordelijkheid van de financiële 

actoren. 

(1) In artikel 174 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie zich 

met het oog op de versterking van de 

economische, sociale en territoriale 

samenhang ten doel stelt de verschillen 

tussen de ontwikkelingsniveaus van de 

onderscheiden regio's en de achterstand 

van de minst begunstigde regio's of 

eilanden te verkleinen, met bijzondere 

aandacht voor plattelandsgebieden, regio's 

die een industriële overgang doormaken en 

regio's die kampen met ernstige en 

permanente natuurlijke of demografische 

nadelen. Ingevolge artikel 175 VWEU 

moet de Unie de verwezenlijking van deze 

doelstellingen ondersteunen door haar 

optreden via het Europees Oriëntatie- en 

Garantiefonds voor de landbouw, afdeling 

Oriëntatie, het Europees Sociaal Fonds, het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, de Europese 

Investeringsbank en andere instrumenten. 

Artikel 322 VWEU voorziet in de 

grondslag voor de vaststelling van 

financiële regels betreffende de wijze 

waarop de begroting wordt opgesteld en 

uitgevoerd en waarop de rekeningen 

worden ingediend en nagezien alsook van 

regels betreffende de controle van de 

verantwoordelijkheid van de financiële 

actoren. 

Or. fr 

 

Amendement  2 

Mireille D'Ornano 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De ultraperifere gebieden en de 

noordelijke dunbevolkte regio's moeten in 

aanmerking komen voor specifieke 

maatregelen en extra financiering 

overeenkomstig artikel 349 van het VWEU 

en artikel 2 van Protocol nr. 6 bij de 

Toetredingsakte van 1994. 

(4) De ultraperifere gebieden – die 

bijzonder benadeeld zijn vanwege hun 

geografische ligging en vaak te kampen 

hebben met natuurrampen – en de 

noordelijke dunbevolkte regio's moeten in 

aanmerking komen voor specifieke 

maatregelen en extra financiering 

overeenkomstig artikel 349 van het VWEU 

en artikel 2 van Protocol nr. 6 bij de 

Toetredingsakte van 1994. 

Or. fr 

 

Amendement  3 

Mireille D'Ornano 

 

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, 

(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 wordt ook 

verzocht te 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 
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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 

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. 

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, 

ongeacht of deze segregatie op feitelijke of 

veronderstelde verschillen berust. 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. fr 

 

Amendement  4 

Davor Škrlec 

 

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-

(5) Horizontale beginselen als bedoeld 

in de artikelen 2 en 3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie ("VEU") en 

in de artikelen 7 tot en met 11 van het 

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 
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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 

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. 

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 

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 en bestrijding van 

de klimaatverandering, 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 

 

Amendement  5 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Wanneer een termijn is vastgesteld (7) Wanneer een termijn is vastgesteld 
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waarbinnen de Commissie kan optreden 

ten aanzien van lidstaten, moet de 

Commissie tijdig en efficiënt rekening 

houden met alle noodzakelijke informatie 

en documenten. Wanneer de door de 

lidstaten meegedeelde gegevens onvolledig 

zijn of niet in overeenstemming zijn met de 

vereisten van deze verordening of 

fondsspecifieke verordeningen, waardoor 

de Commissie niet met kennis van zaken 

kan optreden, moet deze termijn worden 

opgeschort totdat de lidstaat in 

overeenstemming is met de 

regelgevingsvereisten. 

waarbinnen de Commissie kan optreden 

ten aanzien van lidstaten, moet de 

Commissie tijdig en efficiënt rekening 

houden met alle noodzakelijke informatie 

en documenten. Wanneer de door de 

lidstaten meegedeelde gegevens onvolledig 

zijn of niet in overeenstemming zijn met de 

vereisten van deze verordening of 

fondsspecifieke verordeningen, waardoor 

de Commissie niet met kennis van zaken 

kan optreden, moet deze termijn worden 

opgeschort totdat de lidstaat in staat is te 

voldoen aan de regelgevingsvereisten. 

Or. fr 

 

Amendement  6 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om bij te dragen tot de prioriteiten 

van de Unie moeten de Fondsen hun steun 

toespitsen op een beperkt aantal 

beleidsdoelstellingen die in 

overeenstemming zijn met hun 

fondsspecifieke taken overeenkomstig hun 

in het Verdrag vastgelegde doelstellingen. 

De beleidsdoelstellingen voor het AMIF, 

het ISF en het BMVI moeten worden 

opgenomen in de desbetreffende 

fondsspecifieke verordeningen. 

(8) Om bij te dragen tot de prioriteiten 

van de Unie en een billijk en doeltreffend 

optreden mogelijk te maken, moeten de 

Fondsen hun steun toespitsen op een 

beperkt aantal beleidsdoelstellingen die in 

overeenstemming zijn met hun 

fondsspecifieke taken overeenkomstig hun 

in het Verdrag vastgelegde doelstellingen. 

De beleidsdoelstellingen voor het AMIF, 

het ISF en het BMVI moeten worden 

opgenomen in de desbetreffende 

fondsspecifieke verordeningen. 

Or. fr 

 

Amendement  7 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om recht te doen aan het belang 

van de strijd tegen de klimaatverandering, 

in overeenstemming met de toezeggingen 

van de Unie om de Overeenkomst van 

Parijs en de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, 

zullen de Fondsen fonds bijdragen aan de 

integratie van klimaatactie en aan de 

verwezenlijking van een algemene 

doelstelling van 25 % van de EU-begroting 

in het kader van de klimaatdoelstellingen. 

(9) Om recht te doen aan het belang 

van de strijd tegen de klimaatverandering 

en om bij te dragen aan de financiering 

van de op EU-, nationaal en lokaal niveau 

te ondernemen nodige acties om te 

voldoen aan de toezeggingen van de Unie 

om de Overeenkomst van Parijs en de 

duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van 

de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, 

zullen de Fondsen bijdragen aan de 

integratie van klimaatactie en aan de 

verwezenlijking van een algemene 

doelstelling van ten minste 30 % van de 

EU-begroting in het kader van de 

klimaatdoelstellingen. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om recht te doen aan het belang 

van de strijd tegen de klimaatverandering, 

in overeenstemming met de toezeggingen 

van de Unie om de Overeenkomst van 

Parijs en de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, 

zullen de Fondsen fonds bijdragen aan de 

integratie van klimaatactie en aan de 

verwezenlijking van een algemene 

doelstelling van 25 % van de EU-begroting 

in het kader van de klimaatdoelstellingen. 

(9) Om recht te doen aan het belang 

van de strijd tegen de klimaatverandering, 

in overeenstemming met de 

klimaatdoelstellingen en de toezeggingen 

van de Unie om de Overeenkomst van 

Parijs en de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, 

zullen de Fondsen bijdragen aan de 

integratie van klimaatactie en aan de 

verwezenlijking van een algemene 

doelstelling van 30 % van de EU-begroting 

in het kader van de klimaatdoelstellingen. 

Or. en 
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Amendement  9 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Naar aanleiding van de 

aanbevelingen van de Europese 

Rekenkamer moet in mechanismen voor 

klimaatmainstreaming en de opbouw van 

klimaatbestendigheid een onderscheid 

gemaakt worden tussen mitigatie en 

aanpassing, en moeten deze op voorhand 

vorm krijgen doorheen alle 

programmerings- en planningsprocedures 

in plaats van dat er alleen naderhand over 

gerapporteerd moet worden. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Davor Škrlec 

 

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 

(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, en om elke 

tegenspraak met de prioriteiten van de 
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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. 

Unie, waaronder de toezeggingen van de 

Unie om de Overeenkomst van Parijs ten 

uitvoer te leggen, te vermijden. 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 

 

Amendement  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

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) 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, kunnen voor het milieu 

schadelijke subsidies worden uitgefaseerd 
en kan de toegevoegde waarde van de met 

name van de Fondsen, de 

Stabilisatiefunctie voor Europese 

investeringen en InvestEU te ontvangen 
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financiële steun worden gemaximaliseerd. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Lidstaten moeten rekening houden 

met de inhoud van de ontwerpen van hun 

nationale energie- en klimaatplannen die 

moeten worden ontwikkeld in het kader 

van de Verordening betreffende de 

governance van de energie-unie14 en met 

de resultaten van het proces dat moet 

leiden tot de aanbevelingen van de Unie 

met betrekking tot deze plannen, zowel 

voor hun programma's als voor de 

financiële behoeften die worden 

toegewezen aan koolstofarme 

investeringen. 

(14) Lidstaten moeten aantonen hoe de 

inhoud van hun geïntegreerde nationale 

energie- en klimaatplannen die moeten 

worden ontwikkeld in het kader van de 

Verordening betreffende de governance 

van de energie-unie14 en de resultaten van 

het proces dat moet leiden tot de 

aanbevelingen van de Unie met betrekking 

tot deze plannen, in hun programma's in 

aanmerking worden genomen, met name 

wat betreft de financiële behoeften die 

worden toegewezen aan koolstofarme 

investeringen die nodig zijn om de 

doelstellingen van de Overeenkomst van 

Parijs te behalen. Tijdens de 

programmeringsperiode 2021-2027 

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 met 

betrekking tot hun nationale energie- en 

klimaatplannen. Gedurende een 

tussentijdse evaluatie moeten de lidstaten 

onder meer nagaan of wijzigingen van de 

programma's nodig zijn om eventuele 

achterstanden aan te pakken en de 

bijdrage van de Fondsen aan de 

uitvoering van in hun nationale energie- 

en klimaatplannen uiteengezette 

beleidslijnen en maatregelen te verhogen. 

__________________ __________________ 

14 [Verordening inzake de governance van 

de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 

94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 

14 [Verordening inzake de governance van 

de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 

94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 
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2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 

663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, 

Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 

2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 

2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, 

Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 

2015/652 van de Raad en tot intrekking 

van Verordening (EU) nr. 525/2013 

(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 

(COD)]. 

2009/31/EG, Verordening (EG) 

nr. 663/2009, Verordening (EG) 

nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, 

Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, 

Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 

2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en 

Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot 

intrekking van Verordening (EU) 

nr. 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 

2016/0375 (COD)]. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Mireille D'Ornano 

 

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. Om de 

reeds bijzonder zware 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. 

Or. fr 

 

Amendement  14 

Mireille D'Ornano 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) De lidstaat moet een tussentijdse 

evaluatie uitvoeren van elk programma dat 

door het EFRO, het ESF+ en het 

Cohesiefonds wordt ondersteund. In deze 

evaluatie moet een volwaardige aanpassing 

van de programma's zijn opgenomen die 

gebaseerd is op de programmaprestaties, 

waarbij ook wordt voorzien in de 

mogelijkheid om rekening te houden met 

nieuwe uitdagingen en de in 2024 gedane 

landspecifieke aanbevelingen. Daarnaast 

moet de Commissie in 2024 samen met de 

technische aanpassing voor het jaar 2025 

een herziening uitvoeren van de totale 

toewijzingen die elke lidstaat in het kader 

van de doelstelling "investeren in groei en 

werkgelegenheid" van het cohesiebeleid 

voor de jaren 2025, 2026 en 2027 heeft 

verricht, met toepassing van de 

toewijzingsmethode in de desbetreffende 

basishandeling. Deze herziening moet 

samen met de resultaten van de tussentijdse 

evaluatie resulteren in aanpassingen van 

het programma, waarbij de financiële 

toewijzingen voor de jaren 2025, 2026 en 

2027 worden gewijzigd. 

(19) Om de doeltreffendheid van de 

uitgevoerde maatregelen te waarborgen, 

moet de lidstaat een tussentijdse evaluatie 

uitvoeren van elk programma dat door het 

EFRO, het ESF+ en het Cohesiefonds 

wordt ondersteund. In deze evaluatie moet 

een volwaardige aanpassing van de 

programma's zijn opgenomen die 

gebaseerd is op de programmaprestaties, 

waarbij ook wordt voorzien in de 

mogelijkheid om rekening te houden met 

nieuwe uitdagingen en de in 2024 gedane 

landspecifieke aanbevelingen. Daarnaast 

moet de Commissie in 2024 samen met de 

technische aanpassing voor het jaar 2025 

een herziening uitvoeren van de totale 

toewijzingen die elke lidstaat in het kader 

van de doelstelling "investeren in groei en 

werkgelegenheid" van het cohesiebeleid 

voor de jaren 2025, 2026 en 2027 heeft 

verricht, met toepassing van de 

toewijzingsmethode in de desbetreffende 

basishandeling. Deze herziening moet 

samen met de resultaten van de tussentijdse 

evaluatie resulteren in aanpassingen van 

het programma, waarbij de financiële 

toewijzingen voor de jaren 2025, 2026 en 

2027 worden gewijzigd. 

Or. fr 

 

Amendement  15 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) De lidstaat moet een tussentijdse 

evaluatie uitvoeren van elk programma dat 

door het EFRO, het ESF+ en het 

(19) De lidstaat moet een tussentijdse 

evaluatie uitvoeren van elk programma dat 

door het EFRO, het ESF+ en het 
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Cohesiefonds wordt ondersteund. In deze 

evaluatie moet een volwaardige aanpassing 

van de programma's zijn opgenomen die 

gebaseerd is op de programmaprestaties, 

waarbij ook wordt voorzien in de 

mogelijkheid om rekening te houden met 

nieuwe uitdagingen en de in 2024 gedane 

landspecifieke aanbevelingen. Daarnaast 

moet de Commissie in 2024 samen met de 

technische aanpassing voor het jaar 2025 

een herziening uitvoeren van de totale 

toewijzingen die elke lidstaat in het kader 

van de doelstelling "investeren in groei en 

werkgelegenheid" van het cohesiebeleid 

voor de jaren 2025, 2026 en 2027 heeft 

verricht, met toepassing van de 

toewijzingsmethode in de desbetreffende 

basishandeling. Deze herziening moet 

samen met de resultaten van de tussentijdse 

evaluatie resulteren in aanpassingen van 

het programma, waarbij de financiële 

toewijzingen voor de jaren 2025, 2026 en 

2027 worden gewijzigd. 

Cohesiefonds wordt ondersteund. In deze 

evaluatie moet een volwaardige aanpassing 

van de programma's zijn opgenomen die 

gebaseerd is op de programmaprestaties, 

waarbij ook wordt voorzien in de 

mogelijkheid om rekening te houden met 

nieuwe uitdagingen en de in 2024 gedane 

landspecifieke aanbevelingen, met 

inbegrip van het verslag over de staat van 

de energie-unie van 2024. Daarnaast moet 

de Commissie in 2024 samen met de 

technische aanpassing voor het jaar 2025 

een herziening uitvoeren van de totale 

toewijzingen die elke lidstaat in het kader 

van de doelstelling "investeren in groei en 

werkgelegenheid" van het cohesiebeleid 

voor de jaren 2025, 2026 en 2027 heeft 

verricht, met toepassing van de 

toewijzingsmethode in de desbetreffende 

basishandeling. Deze herziening moet 

samen met de resultaten van de tussentijdse 

evaluatie resulteren in aanpassingen van 

het programma, waarbij de financiële 

toewijzingen voor de jaren 2025, 2026 en 

2027 worden gewijzigd. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Davor Škrlec 

 

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 

geen doeltreffende actie in het kader van 

het economisch bestuur onderneemt. Om 

Schrappen 
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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. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Mireille D'Ornano 

 

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 

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 

(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 de schorsing van 

alle of een deel van de vastleggingen voor 

een of meer programma's van de 

desbetreffende lidstaten te overwegen 

wanneer deze lidstaat 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 
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van stemming bij omgekeerde 

gekwalificeerde meerderheid. 

gebruik worden gemaakt van stemming bij 

omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. 

Or. fr 

 

Amendement  18 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Het is noodzakelijk om 

gemeenschappelijke vereisten vast te 

stellen met betrekking tot de inhoud van de 

programma's rekening houdende met de 

specifieke aard van elk Fonds. Deze 

gemeenschappelijke vereisten kunnen 

worden aangevuld met fondsspecifieke 

regels. In Verordening (EU) [XXX] van 

het Europees Parlement en de Raad15 

(ETS-Verordening) moeten de specifieke 

bepalingen worden opgenomen met 

betrekking tot de inhoud van de 

programma's in het kader van de 

doelstelling Europese territoriale 

samenwerking (Interreg). 

(21) Om voor de hand liggende redenen 

van doeltreffendheid en billijkheid is het 

noodzakelijk om gemeenschappelijke 

vereisten vast te stellen met betrekking tot 

de inhoud van de programma's rekening 

houdende met de specifieke aard van elk 

Fonds. Deze gemeenschappelijke vereisten 

kunnen worden aangevuld met 

fondsspecifieke regels. In 

Verordening (EU) [XXX] van het 

Europees Parlement en de Raad15 (ETS-

Verordening) moeten de specifieke 

bepalingen worden opgenomen met 

betrekking tot de inhoud van de 

programma's in het kader van de 

doelstelling Europese territoriale 

samenwerking (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Verordening (EU) [...] betreffende 

specifieke bepalingen voor de doelstelling 

Europese territoriale samenwerking 

(Interreg) ondersteund door het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling en 

externe financieringsinstrumenten (PB L 

…van …, blz. […]). 

15 Verordening (EU) [...] betreffende 

specifieke bepalingen voor de doelstelling 

Europese territoriale samenwerking 

(Interreg) ondersteund door het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling en 

externe financieringsinstrumenten (PB L 

…van …, blz. […]). 

Or. fr 

 

Amendement  19 

Davor Škrlec 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Om de geïntegreerde aanpak voor 

territoriale ontwikkeling te versterken, 

moeten investeringen in de vorm van 

territoriale instrumenten zoals 

geïntegreerde territoriale investeringen 

("ITI"), vanuit de gemeenschap geleide 

lokale ontwikkeling ("CLLD") of elk ander 

territoriaal instrument onder de 

beleidsdoelstelling "Een Europa dat dichter 

bij de burger staat" ter ondersteuning van 

door de lidstaten ontworpen initiatieven 

voor investeringen die voor het EFRO zijn 

gebaseerd op territoriale en lokale 

ontwikkelingsstrategieën. Voor de 

doelstellingen van de ITI's en door de 

lidstaten ontworpen territoriale 

instrumenten moeten minimumvereisten 

worden vastgesteld voor de inhoud van de 

territoriale strategieën. Deze territoriale 

strategieën moeten worden ontwikkeld en 

goedgekeurd onder de 

verantwoordelijkheid van de 

desbetreffende autoriteiten of instanties. 

Met het oog op de betrokkenheid van de 

desbetreffende autoriteiten of instanties bij 

de uitvoering van de territoriale 

strategieën, moeten deze autoriteiten of 

organen verantwoordelijk zijn voor selectie 

van de te ondersteunen concrete acties of 

betrokken zijn bij deze selectie. 

(23) Om de geïntegreerde aanpak voor 

territoriale ontwikkeling te versterken, 

moeten investeringen in de vorm van 

territoriale instrumenten zoals 

geïntegreerde territoriale investeringen 

("ITI"), vanuit de gemeenschap geleide 

lokale ontwikkeling ("CLLD") of elk ander 

territoriaal instrument onder de 

beleidsdoelstelling "Een Europa dat dichter 

bij de burger staat" ter ondersteuning van 

door de lidstaten ontworpen initiatieven 

voor investeringen die voor het EFRO zijn 

gebaseerd op territoriale en lokale 

ontwikkelingsstrategieën. Voor de 

doelstellingen van de ITI's en door de 

lidstaten ontworpen territoriale 

instrumenten moeten minimumvereisten 

worden vastgesteld voor de inhoud van de 

territoriale strategieën. Deze territoriale 

strategieën moeten worden ontwikkeld en 

goedgekeurd onder de 

verantwoordelijkheid van de 

desbetreffende autoriteiten of instanties. 

Met het oog op de betrokkenheid van de 

desbetreffende autoriteiten of instanties bij 

de uitvoering van de territoriale 

strategieën, moeten deze autoriteiten of 

organen verantwoordelijk zijn voor onder 

meer de selectie van de te ondersteunen 

concrete acties. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Om het potentieel op lokaal niveau (24) Om het potentieel op lokaal niveau 
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beter te mobiliseren, is het noodzakelijk de 

CLLD te versterken en te bevorderen. 

Hierbij moet rekening worden gehouden 

met de lokale behoeften en mogelijkheden, 

alsook met de relevante sociaal-culturele 

kenmerken, en moet voorzien worden in 

structurele veranderingen, waarbij de 

lokale capaciteiten worden opgebouwd en 

innovatie wordt bevorderd. De nauwe 

samenwerking en het geïntegreerd gebruik 

van de Fondsen om lokale 

ontwikkelingsstrategieën tot stand te 

brengen, moeten worden versterkt. Het is 

van wezenlijk belang dat lokale 

actiegroepen die de belangen van de 

gemeenschap vertegenwoordigen 

verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en 

de uitvoering van CLLD-strategieën. Om 

de gecoördineerde steun van verschillende 

Fondsen aan de CLLD-strategieën te 

bevorderen en hun uitvoering te 

vergemakkelijken, moet het gebruik van 

een aanpak via een "hoofdfonds" worden 

bevorderd. 

beter te mobiliseren, is het noodzakelijk de 

CLLD te versterken en te bevorderen. 

Hierbij moet rekening worden gehouden 

met de lokale behoeften en mogelijkheden, 

alsook met de relevante sociaal-culturele 

kenmerken, en moet voorzien worden in 

structurele veranderingen, waarbij de 

lokale capaciteiten worden opgebouwd en 

innovatie wordt bevorderd. De nauwe 

samenwerking en het geïntegreerd gebruik 

van de Fondsen om lokale 

ontwikkelingsstrategieën tot stand te 

brengen, moeten worden versterkt. Het is 

van wezenlijk belang dat lokale 

actiegroepen die de belangen van de 

gemeenschap vertegenwoordigen 

verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en 

de uitvoering van CLLD-strategieën. Om 

de gecoördineerde steun van verschillende 

Fondsen aan de CLLD-strategieën te 

bevorderen en hun uitvoering te 

vergemakkelijken, kan het gebruik van een 

aanpak via een "hoofdfonds" worden 

overwogen. 

Or. fr 

 

Amendement  21 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Om de administratieve last te 

beperken, moet technische bijstand op 

initiatief van de lidstaat tot stand komen 

door middel van een vast percentage op 

basis van de geboekte vooruitgang bij de 

uitvoering van het programma. De 

technische bijstand kan worden aangevuld 

met gerichte maatregelen voor de opbouw 

van bestuurlijke capaciteit waarbij 

terugbetalingsmethoden worden gebruikt 

die niet gekoppeld zijn aan kosten. Over 

acties en resultaten alsook de 

(25) Om de reeds bijzonder zware 

administratieve last te beperken, moet 

technische bijstand op initiatief van de 

lidstaat tot stand komen door middel van 

een vast percentage op basis van de 

geboekte vooruitgang bij de uitvoering van 

het programma. De technische bijstand kan 

worden aangevuld met gerichte 

maatregelen voor de opbouw van 

bestuurlijke capaciteit waarbij 

terugbetalingsmethoden worden gebruikt 

die niet gekoppeld zijn aan kosten. Over 
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overeenkomstige betalingen van de Unie 

kan overeenstemming worden bereikt in 

een stappenplan, hetgeen kan resulteren in 

betalingen voor het behalen van concrete 

resultaten. 

acties en resultaten alsook de 

overeenkomstige betalingen van de Unie 

kan overeenstemming worden bereikt in 

een stappenplan, hetgeen kan resulteren in 

betalingen voor het behalen van concrete 

resultaten. 

Or. fr 

 

Amendement  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Om de benutting van 

medegefinancierde milieu-investeringen te 

optimaliseren, moet worden gezorgd voor 

synergieën met het LIFE-programma voor 

het milieu en klimaatactie, in het bijzonder 

door strategische, geïntegreerde projecten 

van LIFE en strategische natuurprojecten. 

(36) Om de benutting van 

medegefinancierde milieu-investeringen te 

optimaliseren, moet worden gezorgd voor 

synergieën met het LIFE-programma voor 

het milieu en klimaatactie, in het bijzonder 

door strategische, geïntegreerde projecten 

van LIFE en strategische natuurprojecten. 

De Unie moet ervoor zorgen dat de steun 

van het LIFE-programma consistent is 

met het beleid en de prioriteiten van de 

Unie en complementair is met de andere 

financiële instrumenten van de Unie, en 

zorgt er tevens voor dat 

vereenvoudigingsmaatregelen ten uitvoer 

worden gelegd. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Om de benutting van (36) Om de benutting van 
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medegefinancierde milieu-investeringen te 

optimaliseren, moet worden gezorgd voor 

synergieën met het LIFE-programma voor 

het milieu en klimaatactie, in het bijzonder 

door strategische, geïntegreerde projecten 

van LIFE en strategische natuurprojecten. 

medegefinancierde milieu-investeringen te 

optimaliseren, moet worden gezorgd voor 

synergieën met het LIFE-programma voor 

het milieu en klimaatactie, in het bijzonder 

door strategische, geïntegreerde projecten 

van LIFE en strategische natuurprojecten, 

alsook voor complementariteit met andere 

fondsen en instrumenten van de Europese 

Unie. 

Or. it 

Amendement  24 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Om de benutting van 

medegefinancierde milieu-investeringen te 

optimaliseren, moet worden gezorgd voor 

synergieën met het LIFE-programma voor 

het milieu en klimaatactie, in het bijzonder 

door strategische, geïntegreerde projecten 

van LIFE en strategische natuurprojecten. 

(36) Om de benutting van 

medegefinancierde milieu-investeringen te 

optimaliseren en de doelstellingen op het 

gebied van met name het klimaat te 

kunnen behalen, moet worden gezorgd 

voor synergieën met het LIFE-programma 

voor het milieu en klimaatactie, in het 

bijzonder door strategische, geïntegreerde 

projecten van LIFE en strategische 

natuurprojecten. 

Or. fr 

 

Amendement  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (36 bis) Het welslagen van 

strategische geïntegreerde projecten hangt 

af van de nauwe samenwerking tussen 

nationale, regionale en lokale autoriteiten 

en de betrokken niet-overheidsactoren. 
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Daarom moeten de beginselen van 

transparantie en openbaarmaking van 

besluiten met betrekking tot de 

ontwikkeling, tenuitvoerlegging en 

evaluatie van en het toezicht op projecten 

worden toegepast. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) Financiële instrumenten mogen niet 

worden gebruikt ter ondersteuning van 

herfinancieringstransacties, zoals het 

vervangen van bestaande 

leningovereenkomsten of andere vormen 

van financiering voor investeringen die 

reeds fysiek voltooid zijn of volledig zijn 

uitgevoerd op de datum van het 

investeringsbesluit, maar wel om elke 

vorm van nieuwe investeringen te 

ondersteunen overeenkomstig de 

onderliggende beleidsdoelstellingen. 

(41) Financiële instrumenten mogen in 

geen geval worden gebruikt ter 

ondersteuning van 

herfinancieringstransacties, zoals het 

vervangen van bestaande 

leningovereenkomsten of andere vormen 

van financiering voor investeringen die 

reeds fysiek voltooid zijn of volledig zijn 

uitgevoerd op de datum van het 

investeringsbesluit, maar wel om elke 

vorm van nieuwe investeringen te 

ondersteunen overeenkomstig de 

onderliggende beleidsdoelstellingen. 

Or. fr 

 

Amendement  27 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 44 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) Met volledige inachtneming van de 

toepasselijke regels inzake staatssteun en 

openbare aanbestedingen, die reeds 

verduidelijkt werden tijdens de 

(44) Met volledige inachtneming van de 

toepasselijke regels inzake staatssteun en 

openbare aanbestedingen, die reeds 

verduidelijkt werden tijdens de 
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programmeringsperiode 2014-2020, 

moeten de beheersautoriteiten kunnen 

beslissen over de meeste geschikte 

uitvoeringsopties voor financiële 

instrumenten om de specifieke behoeften 

van de doelregio's aan te pakken. 

programmeringsperiode 2014-2020, 

moeten de beheersautoriteiten kunnen 

beslissen over de meeste geschikte 

uitvoeringsopties voor financiële 

instrumenten om de specifieke behoeften 

van de doelregio's aan te pakken. Deze 

doelstelling vereist een zekere flexibiliteit 

wat betreft de toepassing van de 

staatssteunregels. 

Or. fr 

 

Amendement  28 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 46 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(46) Om de aanvang van de uitvoering 

van het programma te versnellen, moet de 

doorrol van de uitvoeringsregelingen van 

de vorige programmeringsperiode worden 

bevorderd. Het gebruik van het reeds voor 

de vorige programmeringsperiode 

ontwikkelde computersysteem moet - waar 

nodig, aangepast - gehandhaafd blijven, 

tenzij een nieuwe technologie noodzakelijk 

is. 

(46) Om de uitvoering van het 

programma te versnellen, moet de doorrol 

van de uitvoeringsregelingen van de vorige 

programmeringsperiode worden bevorderd. 

Het gebruik van het reeds voor de vorige 

programmeringsperiode ontwikkelde 

computersysteem moet – waar nodig, 

aangepast – gehandhaafd blijven, tenzij een 

nieuwe technologie noodzakelijk is. 

Or. fr 

 

Amendement  29 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 52 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(52) Het moet mogelijk zijn de 

verificaties en auditvereisten te 

verminderen wanneer de zekerheid bestaat 

dat het programma voor laatste twee 

(52) Het moet mogelijk zijn de 

verificaties en auditvereisten te 

verminderen wanneer de zekerheid bestaat 

dat het programma voor laatste twee 
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opeenvolgende jaren afdoende 

gefunctioneerd heeft, aangezien dit 

aantoont dat de Fondsen gedurende langere 

tijd doeltreffend en efficiënt worden 

uitgevoerd. 

opeenvolgende jaren afdoende 

gefunctioneerd heeft, aangezien dit 

aantoont dat de Fondsen gedurende langere 

tijd doeltreffend en efficiënt worden 

uitgevoerd, teneinde de zware 

administratieve last voor de 

auditautoriteiten te verminderen. 

Or. fr 

 

Amendement  30 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 55 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(55) Om de administratieve last voor de 

lidstaten en voor de Commissie te 

verminderen, moet een verplicht schema 

van betalingsaanvragen op kwartaalbasis 

worden vastgesteld. Betalingen door de 

Commissie moeten nog steeds 

onderworpen blijven aan een inhouding 

van 10 % tot de betaling van het jaarlijkse 

saldo van de rekeningen, wanneer de 

Commissie in staat is te concluderen dat de 

rekeningen volledig, nauwkeurig en 

waarachtig zijn. 

(55) Om de administratieve last voor de 

lidstaten en voor de Commissie te 

verminderen, kan de vaststelling van een 

verplicht schema van betalingsaanvragen 

op kwartaalbasis worden overwogen. 

Betalingen door de Commissie moeten nog 

steeds onderworpen blijven aan een 

inhouding van 10 % tot de betaling van het 

jaarlijkse saldo van de rekeningen, 

wanneer de Commissie in staat is te 

concluderen dat de rekeningen volledig, 

nauwkeurig en waarachtig zijn. 

Or. fr 

 

Amendement  31 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 57 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(57) Om de financiële belangen en de 

begroting van de Unie te vrijwaren, moeten 

evenredige maatregelen worden vastgesteld 

en uitgevoerd op het niveau van de 

(57) Om de financiële belangen en de 

begroting van de Unie te vrijwaren en te 

zorgen voor een gecontroleerde uitgave 

van de overheidsfinanciën, moeten 
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lidstaten en de Commissie. De Commissie 

moet betalingstermijnen kunnen 

onderbreken, tussentijdse betalingen 

schorsen en financiële correcties toepassen 

wanneer de desbetreffende voorwaarden 

zijn vervuld. De Commissie moet het 

beginsel van evenredigheid in acht nemen 

door rekening te houden met de aard, de 

ernst en de frequentie van de 

onregelmatigheden en hun financiële 

gevolgen voor de begroting van de Unie. 

evenredige maatregelen worden vastgesteld 

en uitgevoerd op het niveau van de 

lidstaten en de Commissie. De Commissie 

moet betalingstermijnen kunnen 

onderbreken, tussentijdse betalingen 

schorsen en financiële correcties toepassen 

wanneer de desbetreffende voorwaarden 

zijn vervuld. De Commissie moet het 

beginsel van evenredigheid in acht nemen 

door rekening te houden met de aard, de 

ernst en de frequentie van de 

onregelmatigheden en hun financiële 

gevolgen voor de begroting van de Unie. 

Or. fr 

 

Amendement  32 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 61 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(61) Er moeten objectieve criteria 

worden vastgesteld om te bepalen welke 

regio's en gebieden voor steun uit de 

Fondsen in aanmerking komen. Daartoe 

moet de identificatie van de regio's en 

gebieden op Unieniveau worden gebaseerd 

op het gemeenschappelijke 

classificatiesysteem voor de regio's in 

Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad23, 

gewijzigd door 

Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 

Commissie24. 

(61) Er moeten objectieve en precieze 

criteria worden vastgesteld om te bepalen 

welke regio's en gebieden voor steun uit de 

Fondsen in aanmerking komen. Daartoe 

moet de identificatie van de regio's en 

gebieden op Unieniveau worden gebaseerd 

op het gemeenschappelijke 

classificatiesysteem voor de regio's in 

Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad23, 

gewijzigd door 

Verordening (EG) nr. 868/2014 van de 

Commissie24. 

__________________ __________________ 

23 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 mei 

2003 betreffende de opstelling van een 

gemeenschappelijke nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1). 

23 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 mei 

2003 betreffende de opstelling van een 

gemeenschappelijke nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1). 

24 Verordening (EU) nr. 868/2014 van de 

Commissie van 8 augustus 2014 tot 

24 Verordening (EU) nr. 868/2014 van de 

Commissie van 8 augustus 2014 tot 
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wijziging van de bijlagen bij Verordening 

(EG) nr. 1059/2003 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de 

opstelling van een gemeenschappelijke 

nomenclatuur van territoriale eenheden 

voor de statistiek (NUTS) (PB L 241 van 

13.8.2014, blz. 1). 

wijziging van de bijlagen bij Verordening 

(EG) nr. 1059/2003 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de 

opstelling van een gemeenschappelijke 

nomenclatuur van territoriale eenheden 

voor de statistiek (NUTS) (PB L 241 van 

13.8.2014, blz. 1). 

Or. fr 

 

Amendement  33 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 65 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(65) Om een passende toewijzing aan 

elke regiocategorie te waarborgen, mogen 

in beginsel de totale toewijzingen aan een 

lidstaat voor minder ontwikkelde regio's, 

overgangsregio's en meer ontwikkelde 

regio's niet overdraagbaar zijn tussen de 

categorieën. Om rekening te houden met de 

behoeften van een lidstaat om specifieke 

problemen aan te pakken, moet een lidstaat 

evenwel kunnen verzoeken om een 

overdracht van zijn toewijzingen voor meer 

ontwikkelde regio's of overgangsregio's 

naar minder ontwikkelde regio's en moet 

hij deze keuze motiveren. Om te zorgen 

voor voldoende financiële middelen voor 

minder ontwikkelde regio's, moet een 

maximum worden vastgesteld voor 

overdrachten naar meer ontwikkelde 

regio's of overgangsregio's. 

Overdraagbaarheid van middelen tussen 

doelstellingen is niet mogelijk. 

(65) Om een passende toewijzing aan 

elke regiocategorie te waarborgen, mogen 

in beginsel de totale toewijzingen aan een 

lidstaat voor minder ontwikkelde regio's, 

overgangsregio's en meer ontwikkelde 

regio's niet overdraagbaar zijn tussen de 

categorieën. Om rekening te houden met de 

behoeften van een lidstaat om specifieke 

problemen aan te pakken, moet een lidstaat 

evenwel een zekere flexibiliteit kunnen 

genieten en bijgevolg kunnen verzoeken 

om een overdracht van zijn toewijzingen 

voor meer ontwikkelde regio's of 

overgangsregio's naar minder ontwikkelde 

regio's en moet hij deze keuze motiveren. 

Om te zorgen voor voldoende financiële 

middelen voor minder ontwikkelde regio's, 

moet een maximum worden vastgesteld 

voor overdrachten naar meer ontwikkelde 

regio's of overgangsregio's. 

Overdraagbaarheid van middelen tussen 

doelstellingen is niet mogelijk. 

Or. fr 

 

Amendement  34 

Luke Ming Flanagan 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 66 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(66) In de context van de unieke en 

specifieke omstandigheden op het eiland 

Ierland en met het oog op de ondersteuning 

van de Noord-Zuid-samenwerking in het 

kader van het Goede Vrijdagakkoord, moet 

een nieuw grensoverschrijdende Peace-

Plus-programma worden voortgezet en 

voortbouwen op de werkzaamheden van de 

eerdere programma's Peace and 

INTERREG in de aangrenzende 

graafschappen van Ierland en Noord-

Ierland. Rekening houdende met het 

praktische belang ervan, moet dit 

programma worden ondersteund met een 

specifieke toewijzing voor verdere steun 

aan acties op het gebied van vrede en 

verzoening, waarbij een passend 

percentage van de Ierse toewijzing in het 

kader van de doelstelling Europese 

territoriale samenwerking ook aan het 

programma moet worden toegewezen. 

(66) In de context van de unieke en 

specifieke omstandigheden op het eiland 

Ierland en met het oog op de ondersteuning 

van de Noord-Zuid-samenwerking in het 

kader van het Goede Vrijdagakkoord na de 

brexit en de daarmee gepaard gaande 

onzekerheid, moet een nieuw 

grensoverschrijdende Peace-Plus-

programma worden voortgezet en 

voortbouwen op de werkzaamheden van de 

eerdere programma's Peace and 

INTERREG in de aangrenzende 

graafschappen van Ierland en Noord-

Ierland. Rekening houdende met het 

praktische belang ervan, moet dit 

programma worden ondersteund met een 

specifieke toewijzing voor verdere steun 

aan acties op het gebied van vrede en 

verzoening, waarbij een passend 

percentage van de Ierse toewijzing in het 

kader van de doelstelling Europese 

territoriale samenwerking ook aan het 

programma moet worden toegewezen. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 69 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(69) Voorst moet de bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 290 VWEU 

handelingen vast te stellen aan de 

Commissie worden overgedragen met 

betrekking tot de vaststelling van de 

criteria voor het bepalen van de 

onregelmatigheden die moeten worden 

Schrappen 
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gemeld, de vaststelling van 

eenheidskosten, vaste bedragen, vaste 

percentages en financiering die geen 

verband houd met kosten die van 

toepassing zijn op alle lidstaten alsook de 

vaststelling van gestandaardiseerde vlot 

inzetbare steekproefmethoden. 

Or. fr 

Amendement  36 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) "klimaatbestendig maken": een 

proces dat ervoor moet zorgen dat 

infrastructuur bestendig is tegen de 

negatieve gevolgen van klimaatverandering 

overeenkomstig nationale regelgeving en 

richtsnoeren en in voorkomend geval 

internationaal erkende normen. 

(37) "klimaatbestendig maken": een 

proces dat ervoor moet zorgen dat 

infrastructuur bestendig is tegen de 

negatieve gevolgen van klimaatverandering 

overeenkomstig nationale regelgeving en 

richtsnoeren en in voorkomend geval 

internationaal erkende normen, en dat 

investeringen in infrastructuur het 

energie-efficiëntie-eerstbeginsel 

toepassen; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 37 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (37 bis) "beschermen van het 

milieu en de biodiversiteit": een 

gestructureerd proces om te zorgen voor 

de effectieve toepassing van instrumenten 

om nadelige gevolgen van EU-uitgaven te 

vermijden en de voordelen ervan voor het 

milieu en de biodiversiteit van de EU te 

maximaliseren, gebaseerd op het 
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gemeenschappelijk kader voor het 

beschermen van de biodiversiteit bij de 

uitvoering van de EU-begroting van de 

Commissie en overeenkomstig nationale 

regelgeving en richtsnoeren en in 

voorkomend geval internationaal erkende 

normen. 

Or. en 

 

Amendement  38 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een groener, koolstofarm Europa 

door de bevordering van een schone en 

eerlijke energietransitie, groene en blauwe 

investeringen, de circulaire economie, 

aanpassing aan de klimaatverandering, 

risicopreventie en risicobeheer; 

(b) een groener, koolstofvrij Europa 

door de bevordering van een schone en 

eerlijke energietransitie, groene en blauwe 

investeringen, de circulaire economie, 

aanpassing aan de klimaatverandering, 

risicopreventie en risicobeheer; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) een meer verbonden Europa door 

de versterking van de mobiliteit en 

regionale ICT-connectiviteit; 

(c) een meer verbonden Europa door 

de versterking van emissievrije mobiliteit 

en regionale ICT-connectiviteit; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 
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Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Van koolstof afhankelijke regio's 

die te maken hebben met de overgang van 

banen vanwege de vereiste structurele 

overgang naar een koolstofarme 

economie hebben toegang tot aanvullende 

steun voor het behalen van de CO2-

doelstellingen om een billijke overgang te 

vergemakkelijken. Het doel is zulke 

regio's te steunen – met name regio's die 

niet reeds in aanmerking komen voor 

steun in het kader van het 

moderniseringsfonds uit hoofde van 

Richtlijn 2003/87/EG – middels het 

bevorderen van overplaatsing, omscholing 

en bijscholing van werknemers, 

onderwijs, initiatieven voor het vinden 

van een baan alsook de ontwikkeling van 

nieuwe banen, bijvoorbeeld middels 

startende bedrijven, via nauwe dialoog en 

coördinatie met de sociale partners. Om 

dit te financieren, zal het 

steunprogramma voor structurele 

hervormingen (SRSP) 25 % van zijn 

begroting aan de structuurfondsen 

overdragen. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten verstrekken informatie 

over de steun voor de doelstellingen op het 

gebied van milieu en klimaatverandering 

volgens een methode op basis van de 

3. De lidstaten zorgen voor het 

beschermen van het klimaat, het milieu en 

de biodiversiteit bij het uitvoeren van hun 

acties in alle plannings- en 
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interventiecategorieën voor elke type 

Fonds. Deze methode bestaat uit het 

toekennen van een specifiek gewicht aan 

de verstrekte steun op een passend niveau 

om te weerspiegelen in welke mate de 

steun een bijdrage levert aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen op 

het gebied van milieu en klimaat. In het 

geval van het EFRO, het ESF+ en het 

Cohesiefonds worden de gewichten 

gekoppeld aan de dimensies en codes voor 

de interventiecategorieën van bijlage I. 

uitvoeringsprocessen. Zij verstrekken 

informatie over de steun voor de 

doelstellingen op het gebied van milieu en 

klimaatverandering volgens een methode 

op basis van de interventiecategorieën voor 

elke type Fonds. Deze methode bestaat uit 

het toekennen van een specifiek gewicht 

aan de verstrekte steun op een passend 

niveau om te weerspiegelen in welke mate 

de steun een bijdrage levert aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen op 

het gebied van milieu en klimaat. In het 

geval van het EFRO, het ESF+ en het 

Cohesiefonds worden de gewichten 

gekoppeld aan de dimensies en codes voor 

de interventiecategorieën van bijlage I. 

Or. en 

 

Amendement  42 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de desbetreffende instanties die het 

maatschappelijk middenveld 

vertegenwoordigen, milieupartners en de 

instanties die tot taak hebben sociale 

insluiting, grondrechten, rechten van 

personen met een handicap, 

gendergelijkheid en non-discriminatie te 

bevorderen. 

(c) de desbetreffende instanties die het 

maatschappelijk middenveld 

vertegenwoordigen, milieupartners en de 

instanties die tot taak hebben sociale 

insluiting, de integratie van 

gemarginaliseerde gemeenschappen, 
grondrechten, rechten van personen met 

een handicap, gendergelijkheid en non-

discriminatie te bevorderen. 

Or. en 

 

Amendement  43 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 6 bis 

 Horizontale beginselen 

 1. De lidstaten, beheersautoriteiten 

en de Commissie leven in alle 

uitvoeringsfasen horizontale beginselen 

na als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) en in de artikelen 7 tot en met 11 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie (VWEU) bij de 

uitvoering van de Fondsen, met inbegrip 

van de volledige mainstreaming van 

duurzame ontwikkeling en rekening 

houdend met het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. 

 2. De lidstaten, beheersautoriteiten 

en de Commissie voldoen in alle 

uitvoeringsfasen aan de verplichting om 

eisen inzake milieu- en 

klimaatbescherming te integreren 

krachtens artikel 11 VWEU en het 

beginsel "de vervuiler betaalt" als bedoeld 

in artikel 191, lid 2, VWEU. 

 3. Met name dienen de lidstaten, 

beheersautoriteiten en de Commissie 

gedurende de voorbereiding en de 

uitvoering van 

partnerschapsovereenkomsten en 

programma's:  

 (a) rekening te houden met de 

mogelijkheden van matiging van en 

aanpassing aan de klimaatverandering 

van met behulp van de Fondsen gedane 

investeringen en ervoor te zorgen dat zij 

bestand zijn tegen de gevolgen van 

klimaatverandering en natuurrampen 

zoals een hoger risico op overstromingen, 

droogte, hittegolven, bosbranden en 

extreme weersomstandigheden; 

 (b) ervoor te zorgen dat de gelijkheid 

tussen vrouwen en mannen en de 

integratie van het genderperspectief in 

aanmerking worden genomen en worden 
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bevorderd, ook met betrekking tot toezicht, 

rapportering en evaluatie;  

 (c) de rechten van personen met een 

handicap, met inbegrip van hun recht op 

toegankelijkheid overeenkomstig artikel 9 

van het Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap, veilig te 

stellen en overeenkomstig het Unierecht 

toegankelijkheidseisen voor producten en 

diensten te harmoniseren;  

 (d) passende maatregelen te nemen ter 

voorkoming van discriminatie op basis 

van sekse, ras of etnische afstamming, 

religie of overtuiging, handicap, leeftijd of 

seksuele geaardheid;  

 (e) ervoor te zorgen dat eisen inzake 

milieubescherming, 

hulpbronnenefficiëntie, het energie-

efficiëntie-eerstbeginsel, het beschermen 

van de biodiversiteit, 

rampenbestendigheid en risicopreventie 

en -beheer naar behoren in aanmerking 

worden genomen en worden bevorderd. 

Or. en 

 

Amendement  44 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 – letter b – punt iii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (iii bis) een uitleg over hoe de Fondsen 

zijn afgestemd op en bijdragen aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen, 

beleidslijnen en maatregelen die zijn 

vervat in hun nationale energie- en 

klimaatplannen uit hoofde van de 

verordening inzake de governance van de 

energie-unie; 

Or. en 
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Amendement  45 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de toewijzingen van de financiële 

middelen per prioriteit met inbegrip van de 

bedragen voor de jaren 2026 en 2027; 

(a) de toewijzingen van de financiële 

middelen per prioriteit met inbegrip van de 

bedragen voor de jaren 2026 en 2027, met 

name rekening houdend met de 

bijwerking van nationale energie- en 

klimaatplannen volgens artikel 13 van de 

verordening inzake de governance van de 

energie-unie; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

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 landspecifieke 

aanbevelingen te ondersteunen. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) ter ondersteuning van de 

uitvoering van een relevante tot de lidstaat 

gerichte landspecifieke aanbeveling 

vastgesteld overeenkomstig artikel 28 van 

de verordening inzake de governance van 

de energie-unie. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 – letter a – punt vii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 vii bis) uitdagingen en doelstellingen die 

zijn vastgesteld in nationale energie- en 

klimaatplannen uit hoofde van de 

verordening inzake de governance van de 

energie-unie;  

Or. en 

 

Amendement  49 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie beoordeelt het 

programma en de mate waarin het deze 

verordening en de fondsspecifieke 

verordeningen nakomt, net als de 

verenigbaarheid ervan met de 

partnerschapsovereenkomst. Bij haar 

beoordeling houdt de Commissie met 

name rekening met de relevante 

landspecifieke aanbevelingen. 

1. De Commissie beoordeelt het 

programma en de mate waarin het deze 

verordening en de fondsspecifieke 

verordeningen nakomt, net als de 

verenigbaarheid ervan met de 

partnerschapsovereenkomst. Bij haar 

beoordeling evalueert de Commissie met 

name of de relevante landspecifieke 

aanbevelingen naar behoren worden 
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uitgevoerd. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Alle besluiten en ondersteunende 

documenten van het toezichtcomité 

worden gepubliceerd op de in artikel 44, 

lid 1, bedoelde website. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 35 bis 

 One-stop-shop voor burgers 

 1. De lidstaat zet, binnen drie 

maanden na de datum van kennisgeving 

aan de betrokken lidstaat over het besluit 

ter goedkeuring van het programma, een 

one-stop-shop op ter beantwoording van 

vragen of verzoeken van EU-burgers, 

waaronder begunstigden, over de 

uitvoering van het programma. 

 De lidstaat kan één one-stop-shop 

oprichten die betrekking heeft op meer 

dan één programma. 

 2. De one-stop-shop verstrekt 

allesomvattend advies aan EU-burgers ten 

aanzien van de uitvoering van het 
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programma, met inbegrip van oproepen 

voor projecten, en handelt klachten af 

over de uitvoering van het programma, 

met name wat betreft de samenhang ervan 

met andere EU-beleidsterreinen en -eisen 

zoals milieu- en klimaatbeleid. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 67 – lid 3 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) de klimaatbestendigheid 

waarborgen van investeringen in 

infrastructuur met een verwachte 

levensduur van ten minste vijf jaar. 

(j) de bescherming van het klimaat, 

het milieu en de biodiversiteit waarborgen 

bij investeringen in infrastructuur met een 

verwachte levensduur van ten minste vijf 

jaar. 

Or. en 

 

Amendement  53 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – tabel 1 – kopje 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Beleidsdoelstelling 2: Een groener, koolstofarm Europa door de bevordering van een schone 

en eerlijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, 

aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer 

024 
Energie-efficiëntie en demonstratieprojecten in 

kmo's en ondersteunende maatregelen 
100 % 40 % 

025 

Renovatie ten behoeve van energie-efficiëntie van 

bestaande woningen, demonstratieprojecten en 

ondersteunende maatregelen 

100 % 40 % 

026 Renovatie ten behoeve van energie-efficiëntie van 100 % 40 % 
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openbare infrastructuur, demonstratieprojecten en 

ondersteunende maatregelen 

027 

Ondersteuning voor ondernemingen die diensten 

verlenen die bijdragen aan de koolstofarme 

economie en de weerbaarheid tegen de 

klimaatverandering 

100 % 40 % 

028 Hernieuwbare energie: wind 100 % 40 % 

029 Hernieuwbare energie: zonne-energie 100 % 40 % 

030 Hernieuwbare energie: biomassa 100 % 40 % 

031 Hernieuwbare energie: marien 100 % 40 % 

032 
Andere hernieuwbare energie (waaronder 

geothermische energie) 
100 % 40 % 

033 

Slimme energiedistributiesystemen op een laag en 

gemiddeld spanningsniveau (met inbegrip van 

slimme netwerken en ICT-systemen) en de daarmee 

verbonden opslag 

100 % 40 % 

034 
Hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling, 

stadsverwarming en -koeling 
100 % 40 % 

035 

Maatregelen voor aanpassing aan de 

klimaatverandering en preventie en beheer van aan 

het klimaat gerelateerde risico’s: overstromingen 

(met inbegrip van bewustmaking, civiele 

bescherming en rampenbestrijdingssystemen en -

infrastructuren) 

100 % 100 % 

036 

Maatregelen voor aanpassing aan de 

klimaatverandering en preventie en beheer van aan 

het klimaat gerelateerde risico’s: branden (met 

inbegrip van bewustmaking, civiele bescherming en 

rampenbestrijdingssystemen en -infrastructuren) 

100 % 100 % 

037 

Maatregelen voor aanpassing aan de 

klimaatverandering en preventie en beheer van aan 

het klimaat gerelateerde risico’s: andere, zoals 

stormen en droogte (met inbegrip van 

bewustmaking, civiele bescherming en 

rampenbestrijdingssystemen en -infrastructuren) 

100 % 100 % 

038 

Risicopreventie en -beheer van niet aan het klimaat 

gerelateerde natuurlijke risico’s (d.w.z. 

aardbevingen) en de risico’s in verband met 

menselijke activiteiten (bv. technologische 

ongevallen), met inbegrip van bewustmaking, 

burgerbescherming en rampenbestrijdingssystemen 

en -infrastructuren 

0 % 100 % 

039 Drinkwatervoorziening (winning, behandeling, 0 % 100 % 
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opslag en distributie-infrastructuur, 

efficiëntiemaatregelen, levering van drinkwater) 

040 

Waterbeheer en bescherming van waterreserves (met 

inbegrip van stroomgebiedbeheer, specifieke 

maatregelen voor de aanpassing aan 

klimaatverandering, hergebruik, vermindering van 

lekken) 

40 % 100 % 

041 Opvang en behandeling van afvalwater 0 % 100 % 

042 
Beheer van huishoudelijk afval: preventie, 

minimalisering, sortering en recyclingmaatregelen 
0 % 100 % 

043 
Beheer van huishoudelijk afval: biomechanische 

behandeling, thermische behandeling 
0 % 100 % 

044 
Beheer van commercieel, industrieel of gevaarlijk 

afval 
0 % 100 % 

045 
Bevordering van het gebruik van gerecyclede 

materialen als grondstof 
0 % 100 % 

046 
Sanering van bedrijfsterreinen en verontreinigde 

grond 
0 % 100 % 

047 

Ondersteuning van milieuvriendelijke 

productieprocessen en een efficiënt gebruik van 

hulpbronnen in kmo's 

40 % 40 % 

048 
Maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit en 

geluidsreductie 
40 % 100 % 

049 
Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van 

Natura 2000-gebieden 
40 % 100 % 

050 
Bescherming van natuur en biodiversiteit, groene 

infrastructuur 
40 % 100 % 

 

Amendement 

Beleidsdoelstelling 2: Een groener, koolstofarm Europa door de bevordering van een schone 

en eerlijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, 

aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer 

024 
Energie-efficiëntie en demonstratieprojecten in 

kmo's en ondersteunende maatregelen 
100 % 40 % 

025 

Renovatie ten behoeve van energie-efficiëntie van 

bestaande woningen, demonstratieprojecten en 

ondersteunende maatregelen 

100 % 40 % 

026 

Renovatie ten behoeve van energie-efficiëntie van 

openbare infrastructuur, demonstratieprojecten en 

ondersteunende maatregelen 

100 % 40 % 

027 Ondersteuning voor ondernemingen die diensten 100 % 40 % 
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verlenen die bijdragen aan de koolstofarme 

economie en de weerbaarheid tegen de 

klimaatverandering 

028 Hernieuwbare energie: wind 100 % 40 % 

029 Hernieuwbare energie: zonne-energie 100 % 40 % 

030 Hernieuwbare energie: biomassa 100 % 40 % 

031 Hernieuwbare energie: marien 100 % 40 % 

032 
Andere hernieuwbare energie (waaronder 

geothermische energie) 
100 % 40 % 

033 

Slimme energiedistributiesystemen op een laag en 

gemiddeld spanningsniveau (met inbegrip van 

slimme netwerken en ICT-systemen) en de daarmee 

verbonden opslag 

100 % 40 % 

034 
Hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling, 

stadsverwarming en -koeling 
100 % 40 % 

035 

Maatregelen voor aanpassing aan de 

klimaatverandering en preventie en beheer van aan 

het klimaat gerelateerde risico's: overstromingen 

(met inbegrip van bewustmaking, civiele 

bescherming en rampenbestrijdingssystemen en -

infrastructuren) 

100 % 100 % 

036 

Maatregelen voor aanpassing aan de 

klimaatverandering en preventie en beheer van aan 

het klimaat gerelateerde risico's: branden (met 

inbegrip van bewustmaking, civiele bescherming en 

rampenbestrijdingssystemen en -infrastructuren) 

100 % 100 % 

037 

Maatregelen voor aanpassing aan de 

klimaatverandering en preventie en beheer van aan 

het klimaat gerelateerde risico's: andere, zoals 

stormen en droogte (met inbegrip van 

bewustmaking, civiele bescherming en 

rampenbestrijdingssystemen en -infrastructuren) 

100 % 100 % 

038 

Risicopreventie en -beheer van niet aan het klimaat 

gerelateerde natuurlijke risico's (d.w.z. 

aardbevingen) en de risico’s in verband met 

menselijke activiteiten (bv. technologische 

ongevallen), met inbegrip van bewustmaking, 

burgerbescherming en rampenbestrijdingssystemen 

en -infrastructuren 

0 % 100 % 

039 

Drinkwatervoorziening (winning, behandeling, 

opslag en distributie-infrastructuur, 

efficiëntiemaatregelen, levering van drinkwater) 

0 % 100 % 

040 Waterbeheer en bescherming van waterreserves (met 40 % 100 % 
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inbegrip van stroomgebiedbeheer, specifieke 

maatregelen voor de aanpassing aan 

klimaatverandering, hergebruik, vermindering van 

lekken) 

041 Opvang en behandeling van afvalwater 0 % 100 % 

042 
Beheer van huishoudelijk afval: preventie, 

minimalisering, sortering en recyclingmaatregelen 
0 % 100 % 

043 
Bijdrage aan de zelfvoorziening van de EU wat 

betreft grondstoffen 
0 % 100 % 

043

 bis 

Bijdrage van gerecyclede materialen aan de vraag 

naar grondstoffen 
0 % 100 % 

044 
Beheer van commercieel, industrieel of gevaarlijk 

afval 
0 % 100 % 

045 
Bevordering van het gebruik van gerecyclede 

materialen als grondstof 
0 % 100 % 

046 
Sanering van bedrijfsterreinen en verontreinigde 

grond 
0 % 100 % 

047 

Ondersteuning van milieuvriendelijke 

productieprocessen en een efficiënt gebruik van 

hulpbronnen in kmo's 

40 % 40 % 

048 
Maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit en 

geluidsreductie 
40 % 100 % 

049 
Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van 

Natura 2000-gebieden 
40 % 100 % 

050 
Bescherming van natuur en biodiversiteit, groene 

infrastructuur 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Amendement  54 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

 Bijlage I – tabel 1 – kopje 3 – punt 077 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

077 Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 
100 

% 
40 % 
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Amendement 

 

077 
Laadinfrastructuur voor emissievrije voertuigen 

voertuigen 

100 

% 
40 % 

Or. en 

 

Amendement  55 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – tabel 1 – rij 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

Amendement 

Effectieve toepassing en uitvoering van 

EU-milieubeleid 

Toezichtsmechanismen zijn voorhanden 

om te zorgen voor de naleving van EU-

milieubeleid, die bestaan uit: 

 1. Regelingen en voldoende 

administratieve capaciteit om te zorgen 

voor controle op de naleving van EU-

milieubeleid tijdens door de Fondsen 

ondersteunde acties, met name van de 

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020, 

Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad (MEB-richtlijn), 

Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (strategische 

milieueffectbeoordeling), Richtlijn 

92/43/EEG van de Raad en Richtlijn 

2009/147/EG van het Europees 

Parlement en de Raad. 

 2. Regelingen voor opleiding en 

verspreiding van informatie voor 

personeel betrokken bij de uitvoering van 

de Fondsen met betrekking tot EU-

milieubeleid. 
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 3. Regelingen overeenkomstig het 

institutionele en rechtskader van de 

lidstaten voor de betrokkenheid van 

maatschappelijke organisaties die actief 

zijn op het gebied van milieubescherming 

en -herstel gedurende de voorbereiding en 

uitvoering van de programma's. 

Or. en 

Amendement  56 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – tabel 1 – rij 3 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

Amendement 

Effectieve mechanismen zijn voorhanden 

om de gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen te bevorderen, die bestaan uit: 

1. Regelingen overeenkomstig het 

institutionele en rechtskader van de 

lidstaten voor de betrokkenheid van 

organen die belast zijn met de gelijkheid 

tussen vrouwen en mannen gedurende de 

voorbereiding en uitvoering van de 

programma's. 

 2. Regelingen voor opleiding en 

verspreiding van informatie voor 

personeel betrokken bij de uitvoering van 

de Fondsen met betrekking tot de 

gelijkheid tussen vrouwen en mannen, 

gendermainstreaming en genderbewuste 

budgettering. 

Or. en 

Amendement  57 

Davor Škrlec 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – tabel 1 – rij 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst 

    

2. Een groener, 

koolstofarm 

Europa door de 

bevordering van 

een schone en 

eerlijke 

energietransitie, 

groene en blauwe 

investeringen, de 

circulaire 

economie, 

aanpassing aan de 

klimaatveranderi

ng, 

risicopreventie en 

risicobeheer 

EFRO en 

Cohesiefonds: 

2.1 Bevordering 

van energie-

efficiëntiemaatr

egelen 

Strategisch 

beleidskader ter 

ondersteuning van 

op energie-

efficiëntie gerichte 

renovatie van 

residentiële en 

niet-residentiële 

gebouwen 

1. Er is een 

nationale 

langetermijnreno

vatiestrategie 

vastgesteld ter 

ondersteuning 

van de renovatie 

van het nationale 

bestand van 

residentiële en 

niet-residentiële 

gebouwen, in 

overeenstemming 

met de eisen van 

Richtlijn 

2010/31/EU 

betreffende de 

energieprestatie 

van gebouwen. 

Deze strategie: 

 a. bevat 

indicatieve 

mijlpalen voor 

2030 en 2040 en 

streefdoelen voor 

2050; 

 b. biedt een 

indicatief 

overzicht van 

budgettaire 

middelen voor de 

uitvoering van de 

strategie; 

 c. bevat definities 

van doeltreffende 

mechanismen 

voor de 

bevordering van 

investeringen in 

de renovatie van 

gebouwen. 

 2. Maatregelen 

ter verbetering 

van de energie-

efficiëntie om de 
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vereiste 

energiebesparing

en te 

verwezenlijken 

Amendement 

2. Een groener, 

koolstofvrij 

Europa door de 

bevordering van 

een schone en 

eerlijke 

energietransitie, 

groene en blauwe 

investeringen, de 

circulaire 

economie, 

aanpassing aan de 

klimaatveranderi

ng, 

risicopreventie en 

risicobeheer 

EFRO en 

Cohesiefonds: 

2.1 Bevordering 

van groene 

infrastructuur 

in de stedelijke 

omgeving en 

vermindering 

van lucht-, 

water-, bodem- 

en 

lichtverontreini

ging en 

geluidshinder 

Effectieve 

bevordering van 

groene 

infrastructuur en 

luchtkwaliteit in 

de stedelijke 

omgeving 

1. Er is een 

nationale 

langetermijnreno

vatiestrategie 

vastgesteld ter 

ondersteuning 

van de renovatie 

van het nationale 

bestand van 

residentiële en 

niet-residentiële 

gebouwen, in 

overeenstemming 

met de eisen van 

Richtlijn 

2010/31/EU 

betreffende de 

energieprestatie 

van gebouwen. 

Deze strategie: 

 a. bevat 

indicatieve 

mijlpalen voor 

2030 en 2040 en 

streefdoelen voor 

2050; 

 b. biedt een 

indicatief 

overzicht van 

budgettaire 

middelen voor de 

uitvoering van de 

strategie; 

 c. bevat definities 

van doeltreffende 

mechanismen 

voor de 

bevordering van 

investeringen in 

de renovatie van 

gebouwen. 

 2. Maatregelen 

ter verbetering 
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van de energie-

efficiëntie om de 

vereiste 

energiebesparing

en te 

verwezenlijken 

 Luchtkwaliteitspl

annen 

overeenkomstig 

artikel 23 van 

Richtlijn 

2008/50/EG zijn 

voorhanden en 

behelzen 

passende 

maatregelen voor 

de aanpak van 

potentiële 

overschrijdingen 

van de in de 

bijlagen XI en 

XIV van 

Richtlijn 

2008/50/EG 

vermelde 

grenswaarden. 

Or. en 

 


