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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies is ingenomen met het voorstel van de Commissie om 
gemeenschappelijke regels vast te stellen voor het EFRO, het ESF+, het Cohesiefonds, het 
EFMZV, het AMIF, het ISF en het BMVI, omdat dit de programmering op nationaal niveau 
zal vereenvoudigen, synergie-effecten tussen de diverse financieringsinstrumenten zal 
bevorderen en de transparantie van de financiering zal verbeteren.

In overeenstemming met de bevoegdheden van de Commissie LIBE richten de 
amendementen van de rapporteur voor advies zich met name op de bepalingen die betrekking 
hebben op het AMIF, het ISF en het MBVI (de "JBZ-fondsen"). Omdat de door de 
Commissie voorgestelde tekst niet overal duidelijk is wat betreft het toepassingsgebied van de 
bepalingen, heeft de rapporteur voor advies een aantal amendementen ingediend om te 
verduidelijken welke delen van de tekst wel en welke delen niet van toepassing zijn op de 
JBZ-fondsen. Daarnaast wordt verduidelijkt dat de bepalingen van de fondsspecifieke 
verordeningen niet alleen de bepalingen van de verordening gemeenschappelijke bepalingen 
(GB-verordening) kunnen aanvullen, maar bij strijdigheid van de bepalingen voorrang hebben 
boven de bepalingen van de GB-verordening (lex specialis derogat lex generalis). 

Daarnaast worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

 "integratie" wordt weer in de naam van het Fonds voor asiel en migratie opgenomen 
(titel van de verordening, artikel 1) en in de hele tekst wordt de afkorting AMF 
gewijzigd in AMIF;

 in de overwegingen wordt een verwijzing naar het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie opgenomen, omdat dat handvest door alle EU-instellingen en -
agentschappen, alsmede door alle nationale autoriteiten bij de uitvoering van EU-
wetgeving, moet worden geëerbiedigd;

 in de overwegingen wordt verduidelijkt dat technische bijstand op initiatief van de 
Commissie gebruikt kan worden voor het mededelen van de resultaten en de 
meerwaarde van uit de fondsen van de Unie gefinancierde acties;

 evaluaties in het kader van het Schengenevaluatie- en -toezichtmechanisme worden 
opgenomen in de definitie van "relevante landspecifieke aanbevelingen" (in artikel 2);

 verder behelzen de amendementen een toevoeging van "regionale overheden" en 
invoering van het vereiste om verslag uit te brengen aan het Europees Parlement over 
de resultaten van de raadpleging over de uitvoering van de programma's (in artikel 6);

 het vereiste om een motivering te verstrekken inzake specifieke acties en noodhulp 
wordt geschrapt (artikel 17), omdat deze vormen van financiering op ad-hocbasis 
worden verstrekt en dus niet in de nationale programma's moeten worden opgenomen;

 de termijn waarbinnen de Commissie wijziging van de programma's moet beoordelen 
en goedkeuren (artikel 19) wordt verkort om aan te sluiten bij de huidige praktijk;

 de financiering volgens een vast percentage voor technische bijstand wordt voor elke 
lidstaat vastgesteld door middel van een overeenkomst met de Commissie, met een 
maximumpercentage van 7 %; 

 met betrekking tot de JBZ-fondsen wordt in artikel 34 het vereiste ingevoerd om de 
relevante gedecentraliseerde EU-agentschappen bij de werkzaamheden van de 
toezichtcomités te betrekken;
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 tijdens de programmeringsperiode moet er ten minste drie keer een vergadering 
worden gehouden om de uitvoering van het AMIF, het BMVI en het ISF te evalueren 
(artikel 36);

 om meer bekendheid te geven aan door de EU-fondsen gefinancierde 
vlaggenschipprojecten, moeten de lidstaten informatie over dergelijke projecten 
publiceren op hun portaalsite (artikel 41);

 de uitwisseling van informatie tussen de begunstigden en de programma-autoriteiten 
moet vanaf 2022 (en niet pas vanaf 2023) elektronisch plaatsvinden (artikel 63); 
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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

houdende 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

houdende 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, migratie en
integratie, het Fonds voor interne 
veiligheid en het Instrument voor 
grensbeheer en visa

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Visum -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

gezien de artikelen 3 en 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie,

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden,

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Visum 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Demografische belemmeringen 
moeten worden aangepakt door middel 
van gecoördineerd optreden door alle 
autoriteiten van de Unie en nationale, 
regionale en lokale overheden, en door 
aanpassingsstrategieën te volgen die zijn 
afgestemd op de lokale en regionale 
omstandigheden, waarbij een 
doeltreffende meerlagige bestuurlijke 
aanpak gevolgd moet worden, zowel bij 
het ontwerpen van dit gerichte beleid voor 
specifieke regio's als bij de uitvoering 
daarvan. Er moet worden gezorgd voor 
een meer omvattende aanpak van 
demografische belemmeringen en 
relevante veranderingen door een betere 
coördinatie van de instrumenten van de 
Unie, met name het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB), de ESI-fondsen, 
met inbegrip van het Cohesiefonds, de 
Europese territoriale samenwerking, het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) en de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (CEF).
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Met het oog op een verdere 
ontwikkeling van de coördinatie en 
harmonisatie van de uitvoering van de 
EU-Fondsen onder gedeeld beheer, 
namelijk het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling ("EFRO"), het 
Europees Sociaal Fonds Plus ("ESF+"), het 
Cohesiefonds, maatregelen gefinancierd 
onder gedeeld beheer in het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
("EFMZV"), het Fonds voor asiel en 
migratie ("AMIF"), het Fonds voor interne 
veiligheid ("ISF") en het Instrument voor 
grensbeheer en visa ("BMVI") moeten 
financiële regels op basis van artikel 322 
VWEU worden vastgesteld voor al deze 
Fondsen ("de Fondsen"), waarbij het 
toepassingsgebied van de verschillende 
bepalingen duidelijk wordt gespecificeerd. 
Voorts moeten gemeenschappelijke 
bepalingen op basis van artikel 177 VWEU 
worden vastgesteld met het oog op 
beleidsspecifieke regels voor het EFRO, 
het ESF+, het Cohesiefonds en het 
EFMZV.

(2) Met het oog op verdere 
coördinatie, harmonisatie en 
vereenvoudiging van de uitvoering van de 
EU-Fondsen onder gedeeld beheer, 
namelijk het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling ("EFRO"), het 
Europees Sociaal Fonds Plus ("ESF+"), het 
Cohesiefonds, maatregelen gefinancierd 
onder gedeeld beheer in het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
("EFMZV"), het Fonds voor asiel, migratie 
en integratie ("AMIF"), het Fonds voor 
interne veiligheid ("ISF") en het Instrument 
voor grensbeheer en visa ("BMVI") 
moeten financiële regels op basis van 
artikel 322 VWEU worden vastgesteld 
voor al deze Fondsen ("de Fondsen"), 
waarbij het toepassingsgebied van de 
verschillende bepalingen duidelijk wordt 
gespecificeerd. Voorts moeten 
gemeenschappelijke bepalingen op basis 
van artikel 177 VWEU worden vastgesteld 
met het oog op beleidsspecifieke regels 
voor het EFRO, het ESF+, het 
Cohesiefonds en het EFMZV.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Wegens de specifieke kenmerken 
van elk Fonds moeten specifieke regels die 
gelden voor elk Fonds en voor de 
doelstelling Europese territoriale 
samenwerking (Interreg) in het kader van 
het EFRO worden vastgelegd in 

(3) Wegens de specifieke kenmerken 
van elk Fonds moeten specifieke regels die 
gelden voor elk Fonds en voor de 
doelstelling Europese territoriale 
samenwerking (Interreg) in het kader van 
het EFRO worden vastgelegd in 
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afzonderlijke verordeningen 
("fondsspecifieke verordeningen") om de 
bepalingen van deze verordening aan te 
vullen.

afzonderlijke verordeningen 
("fondsspecifieke verordeningen") om de 
bepalingen van deze verordening aan te 
vullen. In geval van conflicterende 
bepalingen hebben de specifieke 
verordeningen betreffende de fondsen 
voorrang op onderhavige verordening.

Amendement 8

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 perifere en 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, teneinde de sociale cohesie te 
versterken.

Amendement 9

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 

(5) Horizontale beginselen en waarden 
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 (het "Handvest"). 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 
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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.

wetgeving van de Unie tot harmonisering 
van toegankelijkheidseisen voor producten 
en diensten. Uit de Fondsen gefinancierde 
concrete acties moeten een bijdrage 
leveren aan de opheffing van 
ongelijkheden en de bevordering van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en 
aan de bestrijding van alle vormen van 
discriminatie, waaronder discriminatie op
grond van geslacht, ras, kleur, etnische of 
sociale afkomst, genetische kenmerken, 
godsdienst of overtuiging, politieke of 
andere denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid. De Fondsen mogen geen 
maatregelen ondersteunen die bijdragen 
aan enige vorm van segregatie of sociale 
uitsluiting. 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. Om te komen tot een betere en 
duurzamere toekomst voor iedereen moet 
de ondersteuning uit de Fondsen gericht 
zijn op de beginselen die zijn vastgelegd in 
de Europese pijler van sociale rechten en 
de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling die zijn vastgelegd in de 
Agenda 2030 van de Verenigde Naties, 
waartoe de Unie en haar lidstaten zich 
hebben verbonden. Daarnaast moet met 
de Fondsen een bijdrage worden geleverd 
aan de uitbanning van armoede in de 
Unie. Bij de uitvoering van de Fondsen 
moeten de lidstaten zorgen voor 
consistentie, samenhang en synergieën 
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met eerdergenoemde beginselen en 
doelstellingen, en daarbij rekening 
houden met lokale en regionale 
omstandigheden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De bevordering van de rechten van 
kinderen, zoals neergelegd in het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind 
(UNCRC), is een expliciete doelstelling 
van het beleid van de Unie (artikel 3 
VEU). De Unie en de lidstaten moeten de 
Fondsen op passende wijze aanwenden 
voor de ondersteuning van acties ter 
bevordering van doeltreffende interventies 
die bijdragen tot de verwezenlijking van 
de rechten van kinderen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Overeenkomstig Verordening 
xxx/xxx moet de Unie maatregelen nemen 
ter bescherming van haar begroting in 
geval van fundamentele tekortkomingen 
op het gebied van de rechtsstaat in een 
lidstaat.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een deel van de begroting van de (10) Een deel van de begroting van de 
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Unie die aan de Fondsen is toegewezen, 
moet door de Commissie worden 
uitgevoerd in gedeeld beheer met de 
lidstaten in de zin van Verordening (EU, 
Euratom) [nummer van het nieuwe
Financieel Reglement] van het Europees 
Parlement en de Raad12 ("het Financieel 
Reglement"). Bij de uitvoering van de 
Fondsen onder gedeeld beheer moeten de 
Commissie en de lidstaten derhalve de in 
het Financieel Reglement opgenomen 
beginselen in acht nemen, zoals goed 
financieel beheer, transparantie en non-
discriminatie.

Unie die aan de Fondsen is toegewezen, 
moet door de Commissie worden 
uitgevoerd in gedeeld beheer met de 
lidstaten in de zin van Verordening (EU, 
Euratom) [nummer van het nieuwe 
Financieel Reglement] van het Europees 
Parlement en de Raad12 ("het Financieel 
Reglement"). Bij de uitvoering van de 
Fondsen onder gedeeld beheer moeten de 
Commissie en de lidstaten derhalve de in 
het Financieel Reglement opgenomen 
beginselen in acht nemen, zoals 
begrotingswaarachtigheid, goed financieel 
beheer, transparantie en non-discriminatie. 
De lidstaten mogen geen bijkomende 
regels vaststellen die het gebruik van de 
Fondsen voor de begunstigde 
ingewikkelder maken.

_________________ _________________

12 PB L […] van […], blz. […]. 12 PB L […] van […], blz. […].

Amendement 13

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 en wordt gezorgd voor de 
betrokkenheid van bevoegde regionale en 
lokale autoriteiten, relevante instanties die 
het maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, niet-gouvernementele 
organisaties en economische en sociale 
partners, naargelang de situatie. In het 
kader van het AMIF en het BMVI moeten 
de lidstaten er voorts voor zorgen dat 
relevante internationale organisaties bij 
het partnerschap worden betrokken. Met 
het oog op continuïteit bij de organisatie 
van het partnerschap moet Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 240/2014 van de 
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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 14

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 
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. 
Deze strategieën moeten ook in 
overeenstemming zijn met andere 
fondsen, programma's en instrumenten 
van de Unie, zoals het EU-kader voor 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma na 2020.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om te zorgen voor de 
noodzakelijke precondities voor een 
doeltreffend en efficiënt gebruik van de 
door de Fondsen verleende steun van de 
Unie, moet een beperkte lijst van 
randvoorwaarden alsook een beknopte en 
exhaustieve reeks van objectieve criteria
voor de beoordeling ervan worden 
opgesteld. Elke randvoorwaarde moet aan 
een specifieke doelstelling worden 
gekoppeld en moet automatisch kunnen 
worden toegepast wanneer de specifieke 
doelstelling voor steun wordt geselecteerd. 
Wanneer niet aan deze voorwaarden is 
voldaan, kunnen uitgaven die verband 
houden met concrete acties onder de 
desbetreffende specifieke doelstellingen 
niet worden opgenomen in de 
betaalaanvragen. Om een gunstig 
investeringskader te handhaven, moet op 
gezette tijden worden nagegaan of nog 
steeds is voldaan aan de randvoorwaarden. 
Het is ook belangrijk dat de voor steun 
geselecteerde acties worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de bestaande 
strategieën en planningdocumenten die aan 
de basis liggen van de randvoorwaarden 
waaraan is voldaan. Hierdoor wordt ervoor 
gezorgd dat alle medegefinancierde 
concrete acties in overeenstemming zijn 
met het beleidskader van de Unie.

(17) Om te zorgen voor de 
noodzakelijke voorwaarden voor een niet-
discriminerend, inclusief, doeltreffend, 
efficiënt en transparant gebruik van de 
door de Fondsen verleende steun van de 
Unie, waarmee een bijdrage kan worden 
geleverd aan het herstel van het 
vertrouwen van de burgers van de Unie in 
de Unie en haar werking, moet een 
beperkte lijst van randvoorwaarden alsook
een beknopte en exhaustieve reeks van 
objectieve criteria voor de beoordeling 
ervan worden opgesteld. Elke 
randvoorwaarde moet aan een specifieke 
doelstelling worden gekoppeld en moet 
automatisch kunnen worden toegepast 
wanneer de specifieke doelstelling voor 
steun wordt geselecteerd. Wanneer niet aan 
deze voorwaarden is voldaan, kunnen 
uitgaven die verband houden met concrete 
acties onder de desbetreffende specifieke 
doelstellingen niet worden opgenomen in 
de betaalaanvragen. Om een gunstig 
investeringskader te handhaven, moet op 
gezette tijden worden nagegaan of nog 
steeds is voldaan aan de randvoorwaarden. 
Het is ook belangrijk dat de voor steun 
geselecteerde acties worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de bestaande 
strategieën en planningdocumenten die aan 
de basis liggen van de randvoorwaarden 
waaraan is voldaan. Hierdoor wordt ervoor 
gezorgd dat alle medegefinancierde 
concrete acties in overeenstemming zijn 
met het beleidskader van de Unie.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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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 de voorbereiding van de 
programma's op nationaal niveau te 
vergemakkelijken en om de transparantie 
en controleerbaarheid te verbeteren, is het 
noodzakelijk dat de onderdelen van de 
programma's zoveel mogelijk 
geharmoniseerd worden. Daarom moeten 
bij deze verordening gemeenschappelijke 
vereisten worden vastgesteld met 
betrekking tot de inhoud van de 
programma's, rekening houdende met de 
specifieke aard van elk Fonds, en moet 
voorzien worden in modellen, met name 
voor de programma's die ondersteund 
worden door het EFRO (doelstelling 
"investeren in groei en 
werkgelegenheid"), het ESF+, het 
Cohesiefonds en het EFMZV, en de 
programma's die ondersteund worden 
door het AMIF, het BMVI en het ISF. De
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. […]).

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om het potentieel op lokaal niveau 
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.

(24) Om het potentieel op lokaal niveau 
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 en onderzoek worden 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.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de prestaties van de 
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.

(27) Om de prestaties van de 
programma's te onderzoeken, moet de 
lidstaat toezichtcomités oprichten, 
bestaande uit de relevante sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld, 
organen voor gelijke behandeling en 
onafhankelijke 
mensenrechtenorganisaties. 
Transparantie en evenwichtige 
vertegenwoordiging zijn van essentieel 
belang en daarom moeten het evenwicht 
tussen mannen en vrouwen en een 
passende vertegenwoordiging van 
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minderheden en andere uitgesloten 
groepen worden gewaarborgd. De 
toezichtcomités moeten door de 
Commissie worden goedgekeurd. 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.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De lidstaten moeten hun 
programma's evalueren om de kwaliteit 
van het ontwerp en de uitvoering van de 
programma's te kunnen verbeteren. Met 
het oog daarop moeten de lidstaten een 
evaluatieplan opstellen, dat een 
tussentijdse evaluatie bevat met 
betrekking tot het AMIF, het BMVI en 
het ISF. Daarnaast moeten de lidstaten 
uiterlijk 30 juni 2029 een evaluatie 
uitvoeren van de effecten van elk 
programma.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de voorbereiding van 
gerelateerde programma's en activiteiten 
van de volgende programmeringsperiode te 
ondersteunen, moet de Commissie een 
tussentijdse evaluatie van de Fondsen 
uitvoeren. Op het einde van de 
programmeringsperiode moet de 
Commissie evaluaties achteraf uitvoeren 

(30) Om de voorbereiding van 
gerelateerde programma's en activiteiten 
van de volgende programmeringsperiode te 
ondersteunen, moet de Commissie een 
tussentijdse evaluatie van de Fondsen 
uitvoeren. Aan het einde van de 
programmeringsperiode moet de 
Commissie de effecten van de Fondsen 
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van de Fondsen, die moeten toegespitst 
zijn op de effecten van de Fondsen.

evalueren. De resultaten van deze 
evaluaties moeten gepubliceerd worden, 
om transparantie te waarborgen en om 
het vertrouwen van de burgers in de Unie 
en haar instellingen te vergroten.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De beheersautoriteiten moeten 
gestructureerde informatie bekendmaken 
over geselecteerde concrete acties en 
begunstigden op de website van het 
programma waarmee de concrete actie 
wordt ondersteund, waarbij rekening 
wordt gehouden met de vereisten op het 
vlak van de bescherming van 
persoonsgegevens, overeenkomstig
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad17.

(32) De beheersautoriteiten moeten 
gestructureerde informatie bekendmaken 
over geselecteerde concrete acties en 
begunstigden op de website van het 
programma waarmee de concrete actie 
wordt ondersteund, met volledige 
eerbiediging van de vereisten inzake de 
bescherming van persoonsgegevens van
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad17.

__________________ __________________

17 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

17 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de 
Fondsen een doeltreffend, billijk en 
duurzaam effect sorteren, zijn bepalingen 

(38) Om ervoor te zorgen dat de 
Fondsen een inclusief, niet-
discriminerend, doeltreffend, billijk en 
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nodig die het duurzame karakter van 
investeringen in infrastructuur of 
productieve investeringen garanderen, en 
voorkomen dat de Fondsen worden 
gebruikt om een onrechtmatig voordeel te 
behalen. De beheersautoriteiten moeten in 
het bijzonder erop letten om geen 
verplaatsing te ondersteunen bij de selectie 
van concrete acties en om bedragen die ten 
onrechte zijn betaald aan concrete acties 
zonder te voldoen aan de 
duurzaamheidsvereiste als 
onregelmatigheden te behandelen.

duurzaam effect sorteren, zijn bepalingen 
nodig die het inclusieve, niet-
discriminerende en duurzame karakter van 
investeringen in infrastructuur of 
productieve investeringen garanderen, en 
voorkomen dat de Fondsen worden 
gebruikt om een onrechtmatig voordeel te 
behalen. De beheersautoriteiten moeten in 
het bijzonder erop letten om geen 
verplaatsing te ondersteunen bij de selectie 
van concrete acties en om bedragen die ten 
onrechte zijn betaald aan concrete acties 
zonder te voldoen aan de 
duurzaamheidsvereiste als 
onregelmatigheden te behandelen. 
Transparantie tijdens het proces is van 
het grootste belang.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de 
Fondsen een doeltreffend, billijk en 
duurzaam effect sorteren, zijn bepalingen 
nodig die het duurzame karakter van 
investeringen in infrastructuur of 
productieve investeringen garanderen, en 
voorkomen dat de Fondsen worden 
gebruikt om een onrechtmatig voordeel te 
behalen. De beheersautoriteiten moeten in 
het bijzonder erop letten om geen 
verplaatsing te ondersteunen bij de selectie 
van concrete acties en om bedragen die ten 
onrechte zijn betaald aan concrete acties 
zonder te voldoen aan de 
duurzaamheidsvereiste als 
onregelmatigheden te behandelen.

(38) Om ervoor te zorgen dat de 
Fondsen een doeltreffend, efficiënt, billijk 
en duurzaam effect sorteren, zijn 
bepalingen nodig die het duurzame 
karakter van investeringen in infrastructuur 
of productieve investeringen garanderen, 
en voorkomen dat de Fondsen worden 
gebruikt om een onrechtmatig voordeel te 
behalen. De beheersautoriteiten moeten in 
het bijzonder erop letten om geen 
verplaatsing te ondersteunen bij de selectie 
van concrete acties en om bedragen die ten 
onrechte zijn betaald aan concrete acties 
zonder te voldoen aan de 
duurzaamheidsvereiste als 
onregelmatigheden te behandelen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Met het oog op een 
doeltreffende bestrijding van zigeunerhaat 
en om te garanderen dat de Roma hun 
echte potentieel als burgers van de Unie 
kunnen realiseren, zijn een geïntegreerde 
aanpak, alsmede programmering en 
uitvoering van meerfondsenprogramma's 
noodzakelijk. Daarom zijn 
verenigbaarheid en complementariteit van 
het ESF, het EFRO en het Cohesiefonds 
van cruciaal belang, evenals die van 
andere relevante fondsen, zoals het Elfpo, 
het Erasmus-programma, het programma 
Creatief Europa, het EU-Fonds voor 
justitie, rechten en waarden, etc.

Amendement 25

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 
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.

(44) Met volledige inachtneming van de 
toepasselijke regels inzake staatssteun en 
openbare aanbestedingen, die reeds 
verduidelijkt werden tijdens de 
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 en om 
maximale positieve effecten te bereiken.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45 bis) Om de controleerbaarheid 
en transparantie te bevorderen, dient de 
Commissie te voorzien in een systeem 
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voor klachtenbehandeling dat in alle 
voorbereidings- en uitvoeringsfasen van 
de programma's, met inbegrip van de 
toezicht- en evaluatiefase, toegankelijk is 
voor alle burgers en belanghebbenden.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Ook moeten de lidstaten het nodige 
doen om onregelmatigheden met inbegrip 
van fraude door begunstigden te 
voorkomen, op te sporen en doeltreffend 
aan te pakken. Voorts kan het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 
overeenkomstig Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/201318 en Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2988/9519 en 
nr. 2185/9620 administratieve onderzoeken 
uitvoeren, met inbegrip van controles en 
inspecties ter plaatse, om vast te stellen of 
er sprake is van fraude, corruptie of enige 
andere onwettige activiteit waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/193921 kan het 
Europees Openbaar Ministerie fraude en 
andere strafbare feiten die de financiële 
belangen van de Unie schaden, 
onderzoeken en vervolgens zoals bepaald 
in Richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de 
strafrechtelijke bestrijding van fraude die 
de financiële belangen van de Unie 
schaadt. Lidstaten moeten de noodzakelijke 
maatregelen nemen opdat elke persoon of 
entiteit die middelen van de Unie ontvangt, 
ten volle meewerkt aan de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie, de 
nodige rechten en toegang verleent aan de 
Commissie, het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF), het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM) en de 
Europese Rekenkamer en ervoor zorgt dat 
derden die betrokken zijn bij de uitvoering 

(58) Ook moeten de lidstaten het nodige 
doen om onregelmatigheden met inbegrip 
van fraude door begunstigden te 
voorkomen, op te sporen en doeltreffend 
aan te pakken. Voorts kan het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 
overeenkomstig Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/201318 en Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2988/9519 en 
nr. 2185/9620 administratieve onderzoeken 
uitvoeren, met inbegrip van controles en 
inspecties ter plaatse, om vast te stellen of 
er sprake is van fraude, corruptie of enige 
andere onwettige activiteit waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/193921 kan het 
Europees Openbaar Ministerie fraude en 
andere strafbare feiten die de financiële 
belangen van de Unie schaden, 
onderzoeken en vervolgens zoals bepaald 
in Richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de 
strafrechtelijke bestrijding van fraude die 
de financiële belangen van de Unie 
schaadt. Lidstaten moeten de noodzakelijke 
maatregelen nemen opdat elke persoon of 
entiteit die middelen van de Unie ontvangt, 
ten volle meewerkt aan de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie, de 
nodige rechten en toegang verleent aan de 
Commissie, het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF), het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM) en de 
Europese Rekenkamer en ervoor zorgt dat 
derden die betrokken zijn bij de uitvoering 
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van middelen van de Unie gelijkwaardige 
rechten verlenen. Lidstaten moet bij de 
Commissie verslag uitbrengen over de 
geconstateerde onregelmatigheden, met 
inbegrip van fraude, alsook over de follow-
up die zij hieraan hebben gegeven en over 
de follow-up van de OLAF-onderzoeken.

van middelen van de Unie gelijkwaardige 
rechten verlenen. Lidstaten moeten bij de 
Commissie gedetailleerd verslag 
uitbrengen over de geconstateerde 
onregelmatigheden, met inbegrip van 
fraude, alsook over de follow-up die zij 
hieraan hebben gegeven en over de follow-
up van de OLAF-onderzoeken en, indien 
van toepassing, de redenen waarom geen 
follow-up is gegeven aan OLAF-
onderzoeken. De lidstaten die niet 
deelnemen aan de nauwere 
samenwerking in het kader van het EOM 
dienen de Commissie gedetailleerd verslag 
uit te brengen over de vervolging van 
opgespoorde fraudegevallen en, indien 
van toepassing, over de samenwerking 
met Eurojust op het gebied van 
aangelegenheden die onder de 
bevoegdheid van het EOM vallen.

_________________ _________________

18 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

18 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

19 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

19 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

20 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

20 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

21 Verordening (EU) 2017/1939 van de 21 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
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Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM"), PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1.

Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM"), PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1.

22 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

22 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de nodige raadplegingen 
houdt, onder meer op deskundigenniveau, 
en dat die raadplegingen geschieden in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

(70) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden met alle 
belanghebbenden, onder meer op 
deskundigenniveau, de nodige 
raadplegingen houdt en dat die 
raadplegingen geschieden in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

Amendement 29

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

(a) de financiële regels voor het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling ("EFRO"), het Europees 
Sociaal Fonds Plus ("ESF+"), het 
Cohesiefonds, het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij ("EFMZV"), 
het Fonds voor asiel en migratie ("AMIF"), 
het Fonds voor interne veiligheid ("ISF") 
en het Instrument voor grensbeheer en visa 
("BMVI") (hierna "de Fondsen" genoemd)

(a) de financiële regels voor het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling ("EFRO"), het Europees 
Sociaal Fonds Plus ("ESF+"), het 
Cohesiefonds, het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij ("EFMZV"), 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie
("AMIF"), het Fonds voor interne 
veiligheid ("ISF") en het Instrument voor 
grensbeheer en visa ("BMVI") (hierna "de 
Fondsen" genoemd)

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "relevante landspecifieke 
aanbevelingen": aanbevelingen van de 
Raad die zijn vastgesteld overeenkomstig 
artikel 121, lid 2 en artikel 148, lid 4, 
VWEU in verband met de structurele 
uitdagingen die behoren te worden 
aangepakt via meerjarige investeringen die 
onder het toepassingsgebied vallen van de 
Fondsen zoals beschreven in de 
fondsspecifieke verordeningen, en de 
desbetreffende aanbevelingen die zijn 
vastgesteld overeenkomstig artikel [XX] 
van Verordening (EU) nr. [nummer van de 
nieuwe verordening inzake governance van 
de energie-unie] van het Europees 
Parlement en de Raad;

(1) "relevante landspecifieke 
aanbevelingen": aanbevelingen van de 
Raad die zijn vastgesteld overeenkomstig 
artikel 121, lid 2 en artikel 148, lid 4, 
VWEU in verband met de structurele 
uitdagingen die behoren te worden 
aangepakt via meerjarige investeringen die 
onder het toepassingsgebied vallen van de 
Fondsen zoals beschreven in de 
fondsspecifieke verordeningen, 
aanbevelingen die gedaan zijn in het 
kader van Verordening (EU) nr. 
1053/2013 van de Raad1bis en de 
desbetreffende aanbevelingen die zijn 
vastgesteld overeenkomstig artikel [XX] 
van Verordening (EU) nr. [nummer van de 
nieuwe verordening inzake governance van 
de energie-unie] van het Europees 
Parlement en de Raad;

__________________

1 bis Verordening (EU) nr. 1053/2013 van 
de Raad van 7 oktober 2013 betreffende 
de instelling van een 
evaluatiemechanisme voor de controle 
van en het toezicht op de toepassing van 



PE627.729v02-00 24/56 AD\1169646NL.docx

NL

het Schengenacquis en houdende 
intrekking van het Besluit van 
16 september 1998 tot oprichting van de 
Permanente Schengenbeoordelings- en 
toepassingscommissie (PB L 295 van 
6.11.2013, blz. 27).

Motivering

Relevant voor het ISF.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "gendermainstreaming": een 
tweeledige aanpak, zowel door 
systematische integratie van 
genderaspecten in alle stadia van het
programmerings- en uitvoeringsproces als 
door aanvullende specifieke acties. Er kan 
gebruik worden gemaakt van methoden 
inzake genderbudgettering om het 
beginsel van gendergelijkheid in de 
voorbereiding en uitvoering van 
programma's op te nemen;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een slimmer Europa door de 
bevordering van een innovatieve en slimme 
economische transformatie;

(a) een slimmer Europa door de 
bevordering van een innovatieve, 
duurzame en slimme economische 
transformatie;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
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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, koolstofarm Europa 
door de bevordering van een leefbare 
omgeving, schone en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
risicopreventie en risicobeheer;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een socialer Europa door de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten;

(d) een socialer, inclusiever en 
samenhangender Europa door de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten en de bestrijding van met 
name ongelijkheden, armoede, sociale 
uitsluiting en werkloosheid;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een Europa dat dichter bij de burger 
staat door de duurzame en geïntegreerde 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook lokale initiatieven te 
bevorderen.

(e) een Europa dat dichter bij de burger 
staat door de duurzame en geïntegreerde en 
evenwichtige ontwikkeling van stads-, 
plattelands- en kustgebieden, alsook lokale 
initiatieven te bevorderen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) investeren in groei en 
werkgelegenheid in lidstaten en regio's, te 
ondersteunen door het EFRO, het ESF+ en 
het Cohesiefonds; alsmede

(a) investeren in duurzame en 
inclusieve groei en werkgelegenheid in 
lidstaten en regio's, te ondersteunen door 
het EFRO, het ESF+ en het Cohesiefonds; 
alsmede

Amendement 37

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 
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.

3. De lidstaten verstrekken tijdig 
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.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten en de Commissie 
zorgen voor de coördinatie, 
complementariteit en samenhang tussen de 
Fondsen en andere instrumenten van de 
Unie zoals het steunprogramma voor 
hervormingen, met inbegrip van het 
hervormingsinstrument en het instrument 

4. De lidstaten en de Commissie 
zorgen voor de coördinatie, 
complementariteit en samenhang tussen de 
Fondsen en andere instrumenten van de 
Unie zoals het steunprogramma voor 
hervormingen, met inbegrip van het 
hervormingsinstrument en het instrument 
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voor technische ondersteuning. Zij zullen 
de coördinatiemechanismen tussen 
degenen die verantwoordelijk zijn, 
optimaliseren om dubbel werk tussen de 
planning en uitvoering te voorkomen.

voor technische ondersteuning, het kader 
van de Unie voor nationale strategieën 
voor integratie van de Roma na 2020, etc. 
Zij zullen de coördinatiemechanismen 
tussen degenen die verantwoordelijk zijn, 
optimaliseren om dubbel werk tussen de 
planning en uitvoering te voorkomen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Gelijkheid van mannen en vrouwen, 
gelijke kansen en non-discriminatie

1. Alle fondsen in het kader van de GB-
verordening waarborgen de gelijkheid van 
mannen en vrouwen tijdens de 
voorbereiding, de uitvoering, het toezicht 
en de evaluatie ervan. In alle dimensies 
en in alle stadia van het programma moet 
rekening worden gehouden met het 
genderaspect.

2. Het programma bevordert tevens 
gelijke kansen voor iedereen, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, ras 
of etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele 
geaardheid of genderidentiteit tijdens de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie.

Amendement 40

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 

(c) de desbetreffende instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, milieupartners en de 
instanties die tot taak hebben armoede uit 
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insluiting, grondrechten, rechten van 
personen met een handicap, 
gendergelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

te bannen en sociale insluiting, 
grondrechten, rechten van personen met 
een handicap, gendergelijkheid en non-
discriminatie te bevorderen, zoals organen 
voor gelijke behandeling en 
onafhankelijke 
mensenrechtenorganisaties;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In het kader van het AMIF en het 
BMVI zien de lidstaten erop toe dat bij het 
partnerschap ook relevante internationale 
organisaties betrokken worden.

Amendement 42

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 op voet van gelijkheid 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapsovereenkomsten alsook 
gedurende de voorbereiding en de 
uitvoering en evaluatie van programma's, 
onder meer door middel van deelname aan 
de toezichtcomités overeenkomstig artikel 
34.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten minste een keer per jaar 
raadpleegt de Commissie de organisaties 
die de partners op het niveau van de Unie 
vertegenwoordigen, over de uitvoering van 
programma's.

4. Ten minste een keer per jaar 
raadpleegt de Commissie de organisaties 
die de partners op het niveau van de Unie 
vertegenwoordigen, over de uitvoering van 
programma's, en brengt zij over de 
resultaten daarvan verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Motivering

Onderbouwing van de uitsluiting van internationale organisaties: De rapporteur erkent het 
belang van internationale organisaties bij de uitvoering van het AMIF, maar het 
partnerschap is uitdrukkelijk gericht op "regionale en lokale autoriteiten" (zie eerste zin). Het 
lijkt relevanter om internationale organisaties bij de voorbereiding van de specifieke 
programma's te betrekken dan bij het partnerschap, dat betrekking heeft op alle fondsen in 
het kader van de GB-verordening.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis

Eerbiediging van de grondrechten

De lidstaten en de Commissie zien bij de 
uitvoering van de Fondsen toe op 
eerbiediging van de grondrechten en 
naleving van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter

Bevordering van gelijkheid van mannen 
en vrouwen en non-discriminatie
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De lidstaten en de Commissie streven 
ernaar ongelijkheden uit te bannen en 
zien erop toe dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen, 
gendermainstreaming en de integratie van 
het genderperspectief worden 
meegewogen en bevorderd tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van 
programma's, onder meer op het vlak van 
toezicht, rapportage en evaluatie. Het 
Fonds ondersteunt geen acties die 
bijdragen aan enige vorm van segregatie.

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) voor elk van de geselecteerde 
beleidsdoelstellingen van elk van de 
fondsen, een samenvatting van acties en 
maatregelen om gelijkheid, inclusie en 
non-discriminatie (zowel in sociaal als in 
geografisch opzicht) te waarborgen;

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) maatregelen die genomen worden 
om de in artikel 6 bedoelde relevante 
partners erbij te betrekken;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat evalueert de 3. De lidstaat evalueert de 
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partnerschapsovereenkomst en houdt 
rekening met de opmerkingen van de 
Commissie.

partnerschapsovereenkomst als de 
Commissie opmerkingen heeft ingediend, 
en houdt rekening met deze opmerkingen.

Motivering

Evaluatie is niet nodig als de Commissie geen opmerkingen heeft ingediend.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke specifieke doelstelling worden in 
deze verordening voorafgaande 
voorwaarden ("randvoorwaarden") 
vastgesteld voor de daadwerkelijke en 
doeltreffende tenuitvoerlegging ervan.

Voor elke specifieke doelstelling worden in 
deze verordening voorafgaande 
voorwaarden ("randvoorwaarden") 
vastgesteld voor de inclusieve, niet-
discriminerende, daadwerkelijke en 
doeltreffende tenuitvoerlegging ervan.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na de ontvangst van 
de in lid 3 bedoelde informatie voert de 
Commissie een evaluatie uit en stelt zij de 
lidstaat ervan in kennis of zij akkoord gaat 
met de naleving.

Binnen drie maanden na de ontvangst van 
de in lid 3 bedoelde informatie voert de 
Commissie een evaluatie uit en stelt zij de 
lidstaat in kennis van de resultaten 
daarvan.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de output- en resultaatindicatoren 
die gekoppeld zijn aan specifieke 
doelstellingen die in de fondsspecifieke 

(a) verifieerbare en 
controleerbare output- en 
resultaatindicatoren die gekoppeld zijn aan 
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verordeningen zijn vastgesteld; specifieke doelstellingen die in de 
fondsspecifieke verordeningen zijn 
vastgesteld;

Motivering

Onafhankelijke derden moeten in staat zijn om prestatie-indicatoren te verifiëren en te 
controleren.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen deze methodes 
op verzoek van de Commissie 
beschikbaar.

2. De lidstaten leggen deze methodes 
voor aan de Commissie op haar verzoek. 
De Commissie kan met betrekking tot deze 
methodes wijzigingen voorstellen, 
waarmee door de lidstaat rekening wordt 
gehouden.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen verbonden aan behoorlijk 
economisch bestuur

Maatregelen verbonden aan behoorlijk 
economisch bestuur en eerbiediging van 
de rechtsstaat

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis

Maatregelen om de doeltreffendheid van 
de fondsen te koppelen aan de 
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eerbiediging van de rechtsstaat

1. In geval van algemene tekortkomingen 
op het gebied van de rechtsstaat in een 
lidstaat worden door de Unie maatregelen 
genomen ter bescherming van haar 
begroting.

2. Dergelijke maatregelen worden 
vastgesteld overeenkomstig Verordening 
xxx/xxx betreffende de bescherming van 
de begroting van de Unie in geval van 
algemene tekortkomingen van de 
rechtsstaat in de lidstaten.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk programma bevat een strategie 
voor de bijdrage van het programma aan de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen en de mededeling van 
de resultaten.

1. Elk programma bevat een strategie 
voor de bijdrage van het programma aan de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van het betreffende 
Fonds en de mededeling van de resultaten.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een programma bestaat uit prioriteiten. 
Elke prioriteit stemt overeen met één 
beleidsdoelstelling of met technische 
bijstand. Een prioriteit die overeenstemt 
met een beleidsdoelstelling, bestaat uit een 
of meerdere specifieke doelstellingen. Met 
eenzelfde beleidsdoelstelling kunnen 
meerdere prioriteiten overeenstemmen.

Programma's die gesteund worden door 
het EFRO, het ESF+ en het Cohesiefonds 
bestaan uit prioriteiten. Elke prioriteit 
stemt overeen met één beleidsdoelstelling 
of met technische bijstand. Een prioriteit 
die overeenstemt met een 
beleidsdoelstelling, bestaat uit een of 
meerdere specifieke doelstellingen. Met 
eenzelfde beleidsdoelstelling kunnen 
meerdere prioriteiten overeenstemmen.
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een samenvatting van de 
voornaamste problemen, rekening houdend 
met:

(a) een samenvatting van de 
voornaamste problemen, in voorkomend 
geval rekening houdend met:

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 – letter a – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) voor door het AMIF, het ISF en het 
BMVI ondersteunde programma's de 
vooruitgang met de uitvoering van het 
relevante EU-acquis en actieplannen;

vii) in afwijking van artikel 17, lid 3, 
punten i) t/m vi), voor door het AMIF, het 
ISF en het BMVI ondersteunde 
programma's de vooruitgang met de 
uitvoering van het relevante EU-acquis en 
actieplannen en geconstateerde 
tekortkomingen;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 – letter d – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) acties ter waarborging van 
gelijkheid, integratie en non-discriminatie 
(zowel op sociaal als op geografisch vlak);

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de maatregelen die zijn getroffen 
om de in artikel 6 bedoelde relevante 

(g) de maatregelen die zijn getroffen 
om de in artikel 6 bedoelde relevante 
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partners te betrekken bij de voorbereiding 
van het programma en de rol van die 
partners bij de uitvoering van, het toezicht 
op en de evaluatie van dat programma;

partners te betrekken bij de voorbereiding 
van het programma, de rol van die partners 
bij de uitvoering van, het toezicht op en de 
evaluatie van dat programma, en de vraag 
of en op welke wijze de door deze partners 
ingediende opmerkingen in aanmerking 
zijn genomen bij de voorbereiding van het
programma;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de acties die zijn ondernomen met 
het oog op gendermainstreaming;

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) indien van toepassing een 
motivering voor de operationele steun, 
specifieke acties, noodhulp en acties als 
bedoeld in de artikelen [16 en 17] van de 
AMIF-verordening;

(d) indien van toepassing een 
motivering voor de operationele steun en 
acties als bedoeld in de artikelen [16 en 17] 
van de AMIF-verordening;

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat evalueert het 
programma en houdt rekening met de
opmerkingen van de Commissie.

3. De lidstaat evalueert het 
programma als de Commissie 
opmerkingen heeft ingediend, en houdt 
rekening met deze opmerkingen.
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de 
wijziging en de mate waarin het deze 
verordening en de fondsspecifieke 
verordeningen nakomt, met inbegrip van 
verplichtingen op nationaal niveau, en kan 
binnen drie maanden na de datum waarop 
het gewijzigde programma door de lidstaat 
is ingediend, opmerkingen formuleren.

2. De Commissie beoordeelt de 
wijziging en de mate waarin het deze 
verordening en de fondsspecifieke 
verordeningen nakomt, met inbegrip van 
verplichtingen op nationaal niveau, en kan 
binnen twee maanden na de datum waarop 
het gewijzigde programma door de lidstaat 
is ingediend, opmerkingen formuleren.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat evalueert het gewijzigde 
programma en houdt rekening met de
opmerkingen van de Commissie.

3. De lidstaat evalueert het gewijzigde 
programma als de Commissie 
opmerkingen heeft ingediend, en houdt 
rekening met deze opmerkingen.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie keurt uiterlijk zes
maanden na de indiening ervan door de 
lidstaat, de wijziging van een programma 
goed.

4. De Commissie keurt zo snel 
mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na 
de indiening ervan door de lidstaat, de 
wijziging van een programma goed.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat kan tijdens de 
programmeringsperiode een bedrag van 
maximaal 5 % van de initiële toewijzing 
van een prioriteit en niet meer dan 3 % van 
de programmabegroting overdragen naar 
een ander fonds van hetzelfde programma. 
Voor de door het EFRO en het ESF+ 
ondersteunde programma's heeft de 
overdracht enkel betrekking op 
toewijzingen uit dezelfde regiocategorie.

De lidstaat kan tijdens de 
programmeringsperiode een bedrag van 
maximaal 5 % van de initiële toewijzing 
van een prioriteit en niet meer dan 3 % van 
de programmabegroting overdragen naar 
een ander fonds van hetzelfde programma, 
mits daarvoor een deugdelijke motivering 
wordt gegeven. Voor de door het EFRO en 
het ESF+ ondersteunde programma's heeft 
de overdracht enkel betrekking op 
toewijzingen uit dezelfde regiocategorie.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) lokale gemeenschappen stimuleert 
om langetermijnstrategieën en 
oplossingen uit te werken voor de grootste 
uitdagingen waarmee zij te maken 
hebben;

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de opbouw van capaciteit van 
lokale actoren om concrete acties te 
ontwikkelen en uit te voeren;

(a) de opbouw van capaciteit van 
lokale actoren om concrete acties te 
ontwikkelen en uit te voeren met inbegrip 
van het bevorderen van hun vaardigheden 
op het gebied van projectbeheer;

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op initiatief van een lidstaat 
kunnen de Fondsen acties ondersteunen die 
betrekking kunnen hebben op eerdere en 
volgende programmeringsperiodes en die 
nodig zijn voor het doeltreffend bestuur en 
gebruik van deze fondsen.

1. Op initiatief van een lidstaat 
kunnen de Fondsen acties ondersteunen die 
betrekking kunnen hebben op eerdere en 
volgende programmeringsperiodes en die 
nodig zijn voor het doeltreffend bestuur en 
gebruik van deze fondsen en voor de 
capaciteitsopbouw van de in artikel 6 
bedoelde partners.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het percentage dat uit de Fondsen 
wordt vergoed voor technische bijstand is:

2. Op basis van een overeenkomst 
tussen de Commissie en de lidstaat kan 
het percentage dat uit de Fondsen wordt 
vergoed voor technische bijstand worden 
vastgesteld op ten hoogste:

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) voor de AMIF-, ISF- en BMVI-
steun: 6 %.

(d) voor de AMIF-, ISF- en BMVI-
steun: 7 %.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ieder toezichtcomité stelt zijn 
reglement van orde vast.

2. Ieder toezichtcomité stelt zijn 
reglement van orde vast, rekening 
houdend met de noodzaak van 
transparantie.
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Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het toezichtcomité vergadert ten 
minste een keer per jaar en evalueert alle 
vraagstukken die invloed hebben op 
vooruitgang die wordt geboekt met de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma.

3. Het toezichtcomité vergadert ten 
minste twee keer per jaar en evalueert alle 
vraagstukken die invloed hebben op 
vooruitgang die wordt geboekt met de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat bepaalt de samenstelling van 
het toezichtcomité en zorgt voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
bevoegde lidstaatautoriteiten, intermediaire 
instanties en de in artikel 6 bedoelde 
partners.

De lidstaat doet een voorstel voor de 
samenstelling van het toezichtcomité en 
zorgt voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de bevoegde 
lidstaatautoriteiten, intermediaire instanties
en de in artikel 6 bedoelde partners, 
rekening houdend met de noodzaak van 
evenwicht tussen mannen en vrouwen en 
diversiteit. In het toezichtcomité moet het 
evenwicht tussen mannen en vrouwen, 
alsook een passende vertegenwoordiging 
van minderheden en andere uitgesloten 
groepen, worden gewaarborgd. De 
toezichtcomités worden goedgekeurd door 
de Commissie.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In geval van onregelmatigheden in 
de samenstelling of de werkzaamheden 
van het toezichtcomité, schorst de 
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Commissie het toezichtcomité.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor het AMIF, het ISF en het 
BMVI nemen de relevante 
gedecentraliseerde agentschappen met 
raadgevende stem deel aan de 
werkzaamheden van het toezichtcomité.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de vorderingen met de 
capaciteitsopbouw voor overheidsinstanties
en begunstigden, indien van toepassing.

(i) de vorderingen met de 
capaciteitsopbouw voor 
overheidsinstanties, partners en 
begunstigden, indien van toepassing.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het toezichtcomité kan de 
beheersautoriteit interventiegebieden 
voorstellen die door de leden van het 
toezichtcomité zijn voorgesteld.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Alle besluiten en ondersteunende 
documenten van het toezichtcomité 
worden gepubliceerd op de in artikel 44, 
lid 1, bedoelde website.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor door het AMIF, het ISF en 
het BMVI ondersteunde programma's 
vindt de evaluatievergadering tijdens de 
programmeringsperiode ten minste twee 
keer plaats.

Schrappen

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor door het AMIF, het ISF en het 
BMVI ondersteunde programma's dient de 
lidstaat een jaarlijks prestatieverslag in in 
overeenstemming met de fondsspecifieke 
verordeningen.

6. Voor door het EFMZV, het AMIF, 
het ISF en het BMVI ondersteunde 
programma's dient de lidstaat een jaarlijks 
prestatieverslag in in overeenstemming met 
de fondsspecifieke verordeningen.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De jaarlijkse evaluatie van de 
prestaties wordt aan het Europees 
Parlement en aan de Raad ter 
beschikking gesteld.
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Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de waarden van de output- en 
resultaatindicatoren voor de geselecteerde 
concrete acties en de door de concrete 
acties bereikte waarden.

(b) de waarden van de output- en 
resultaatindicatoren voor de geselecteerde 
concrete acties en de door de concrete 
acties bereikte waarden, in voorkomend 
geval uitgesplitst naar geslacht.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De beheersautoriteit publiceert alle 
aan de Commissie verstrekte gegevens op 
de in artikel 44, lid 1, bedoelde website.

5. De beheersautoriteit publiceert alle 
aan de Commissie verstrekte gegevens op 
de in artikel 44, lid 1, bedoelde website. 
Indien zij dit nalaat, kan de Commissie de 
gegevens desgevraagd aan personen of 
organisaties bekendmaken.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het definitieve prestatieverslag houdt 
rekening met genderaspecten en bevat een 
specifiek hoofdstuk over gendergelijkheid.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit voert evaluatie 1. De beheersautoriteit voert 
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van het programma uit. Elke evaluatie 
bevat een beoordeling van de
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde met het 
oog op de verbetering van de kwaliteit van 
het ontwerp en de uitvoering van de 
programma's.

evaluaties van het programma uit. Bij elke 
evaluatie wordt het programma 
beoordeeld op inclusiviteit, niet-
discriminerende aard, doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie, samenhang, EU-
meerwaarde en gendergelijkheid, met als 
doel de kwaliteit van het ontwerp en de 
uitvoering van het programma te 
verbeteren.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen ex-ante-evaluaties 
verrichten om de kwaliteit van het 
ontwerp van elk programma te verbeteren.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verricht een 
tussentijdse evaluatie om uiterlijk eind 
2024 de doeltreffendheid, efficiëntie, 
relevantie, samenhang en EU-meerwaarde 
van elk fonds te onderzoeken. De 
Commissie kan gebruikmaken van alle 
relevante informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel [128] van het 
Financieel Reglement.

1. De Commissie verricht een 
tussentijdse evaluatie om uiterlijk eind 
2024 de inclusiviteit, niet-discriminerende 
aard, doeltreffendheid, efficiëntie, 
relevantie, samenhang en EU-meerwaarde 
van elk fonds te onderzoeken. De 
Commissie kan gebruikmaken van alle 
relevante informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel [128] van het 
Financieel Reglement.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. De Commissie verricht een 
tussentijdse evaluatie om uiterlijk eind 
2024 de doeltreffendheid, efficiëntie, 
relevantie, samenhang en EU-meerwaarde 
van elk fonds te onderzoeken. De 
Commissie kan gebruikmaken van alle 
relevante informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel [128] van het 
Financieel Reglement.

1. De Commissie verricht een 
tussentijdse evaluatie om uiterlijk eind 
2024 de doeltreffendheid, efficiëntie, 
relevantie, samenhang, naleving van het 
EU-acquis en EU-meerwaarde, onder 
meer op het gebied van gendergelijkheid,
van elk fonds te onderzoeken. De 
Commissie kan gebruikmaken van alle 
relevante informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel [128] van het 
Financieel Reglement.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de communicatie aan de burgers 
van de Unie over de rol en de 
verwezenlijkingen van de Fondsen via een 
portaalsite die toegang geeft tot alle 
programma's waar die lidstaat bij 
betrokken is.

(b) de communicatie aan de burgers 
van de Unie over de rol en de 
verwezenlijkingen van de Fondsen, met 
name via een portaalsite die toegang geeft 
tot alle programma's en alle 
vlaggenschipprojecten die via deze 
programma's gefinancierd worden waar 
die lidstaat bij betrokken is.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit zorgt binnen 
zes maanden na de goedkeuring van het 
programma voor een website met 
informatie over de programma's waarvoor 
zij verantwoordelijk is, met inbegrip van 
informatie over de doelstellingen, 
activiteiten, beschikbare 
financieringsmogelijkheden en 
verwezenlijkingen van het programma.

1. De beheersautoriteit zorgt binnen 
drie maanden na de goedkeuring van het 
programma voor een website met 
informatie over de programma's waarvoor 
zij verantwoordelijk is, met inbegrip van 
informatie over de doelstellingen, 
activiteiten, beschikbare 
financieringsmogelijkheden en 
verwezenlijkingen van het programma, 
alsmede besluiten en ondersteunende 
documenten van het toezichtcomité.



AD\1169646NL.docx 45/56 PE627.729v02-00

NL

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) voor rechtspersonen, de naam van 
de contractant;

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Begunstigden en organen die 
financieringsinstrumenten ten uitvoer 
leggen, maken duidelijk dat steun is 
verleend uit de Fondsen, met inbegrip van 
middelen die overeenkomstig artikel 56 
worden hergebruikt door:

1. Begunstigden en organen die 
financieringsinstrumenten ten uitvoer 
leggen, maken duidelijk, in de officiële 
taal of talen van de lidstaat, dat steun is 
verleend uit de Fondsen, met inbegrip van 
middelen die overeenkomstig artikel 56 
worden hergebruikt door:

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op de professionele website van de 
begunstigde of op de sociale media, indien 
die bestaan, een korte beschrijving – in 
verhouding tot de ontvangen steun – van de 
concrete actie op te nemen, met inbegrip 
van het doel en de resultaten ervan, en 
daarbij de nadruk te leggen op de 
financiële steun door de Unie;

(a) op de professionele website van de 
begunstigde en op de sociale media, indien 
die bestaan, een korte beschrijving – in 
verhouding tot de ontvangen steun – van de 
concrete actie op te nemen, met inbegrip 
van het doel en de resultaten ervan, en 
waarbij de financiële steun door de Unie
expliciet wordt vermeld;

Amendement 96
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Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) te zorgen voor een verklaring 
waarin op zichtbare wijze de steun uit de 
Fondsen in de verf wordt gezet op 
documenten en communicatiemateriaal 
over de uitvoering van de concrete actie, 
die worden gebruikt voor het publiek of 
voor deelnemers;

(b) te zorgen voor een verklaring 
waarin in de officiële taal of talen van de 
lidstaat, op zichtbare wijze de steun uit de 
Fondsen in de verf wordt gezet op 
documenten en communicatiemateriaal 
over de uitvoering van de concrete actie, 
die worden gebruikt voor het publiek of 
voor deelnemers;

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een plaat of bord te plaatsen zodra 
de materiële uitvoering van de concrete 
actie die gepaard gaat met fysieke 
investeringen of de aankoop van materiaal 
van start gaat, over:

(c) op zichtbare wijze een plaat of bord 
te plaatsen zodra de materiële uitvoering 
van de concrete actie die gepaard gaat met 
fysieke investeringen of de aankoop van 
materiaal van start gaat, over:

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) voor concrete acties die niet onder 
punt c) vallen, ten minste één affiche of 
elektronisch beeldscherm (minimaal in A3-
formaat) met informatie over de concrete 
actie met vermelding van de steun uit de 
Fondsen, op een voor het publiek zichtbare 
plek te plaatsen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 99
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Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) voor concrete acties van strategisch 
belang en concrete acties waarvan de totale 
kosten meer bedragen van 10 000 000 
EUR, een communicatie-evenement ter
organiseren en de Commissie en de 
bevoegde beheersautoriteit daar tijdig bij te 
betrekken.

(e) voor concrete acties van strategisch 
belang en concrete acties waarvan de totale 
kosten meer bedragen dan 10 000 000 
EUR, een communicatie-evenement voor 
een groot publiek te organiseren en de 
Commissie en de bevoegde 
beheersautoriteit daar tijdig bij te 
betrekken.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de begunstigde de in 
artikel 42 of in het eerste en tweede lid van 
dit artikel vermelde verplichtingen niet 
nakomt, past de lidstaat een financiële 
correctie toe door maximaal 5 % van de 
bijdrage van de Fondsen aan de betrokken 
concrete actie in te trekken.

3. Begunstigden en organen die 
financieringsinstrumenten ten uitvoer 
leggen, leveren de Commissie het bewijs 
dat zij de in artikel 42 of in het eerste en 
tweede lid van dit artikel vermelde 
verplichtingen nakomen. Wanneer de 
begunstigden en organen die 
financieringsinstrumenten ten uitvoer 
leggen, hun verplichtingen niet nakomen, 
past de lidstaat op eigen initiatief of op 
verzoek van de Commissie een financiële 
correctie toe door maximaal 5 % van de 
bijdrage van de Fondsen aan de betrokken 
concrete actie in te trekken.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Steun uit de Fondsen voor 
financieringsinstrumenten die in 
eindontvangers wordt geïnvesteerd, en 
andere door die investeringen gegenereerde 

1. Steun uit de Fondsen voor 
financieringsinstrumenten die in 
eindontvangers wordt geïnvesteerd, en 
andere door die investeringen gegenereerde 
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inkomsten, die toe te schrijven zijn aan de 
steun uit de Fondsen, kunnen worden 
gebruikt voor een gedifferentieerde 
behandeling van investeerders die volgens 
het beginsel van de markteconomie werken 
door een passende deling van de risico's en 
de winsten.

inkomsten, die toe te schrijven zijn aan de 
steun uit de Fondsen, kunnen worden 
gebruikt voor een gedifferentieerde 
behandeling van investeerders die volgens 
het beginsel van de markteconomie werken 
door een passende deling van de risico's en 
de winsten, rekening houdend met het 
beginsel van goed financieel beheer.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen voor de 
wettigheid en regelmatigheid van in de 
rekeningen opgenomen uitgaven die bij de 
Commissie zijn ingediend, en treffen alle 
nodige maatregelen om 
onregelmatigheden, met inbegrip van 
fraude, te voorkomen, op te sporen, te 
verbeteren en te rapporteren.

2. De lidstaten zorgen voor de 
wettigheid en regelmatigheid van in de 
rekeningen opgenomen uitgaven die bij de 
Commissie zijn ingediend, en treffen alle 
nodige maatregelen om 
onregelmatigheden, met inbegrip van 
fraude, te voorkomen, op te sporen, te 
verbeteren en te rapporteren. De lidstaten 
werken volledig samen met OLAF en, 
indien van toepassing, met Eurojust en 
het EOM overeenkomstig Verordening 
xxx/xxx (nieuwe Eurojust-verordening) 
en Verordening (EU) 2017/1939.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten waarborgen de 
kwaliteit en de betrouwbaarheid van het 
monitoringsysteem en van de gegevens 
over indicatoren.

4. De lidstaten waarborgen de 
kwaliteit en de betrouwbaarheid van het 
monitoringsysteem en van de gegevens 
over indicatoren. Zij zorgen ervoor dat 
gegevens worden verzameld, indien van 
toepassing uitgesplitst naar geslacht.
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Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor door het EFMZV, het AMIF, het ISF 
en het BMVI ondersteunde programma's is 
de eerste alinea van toepassing vanaf 1 
januari 2023.

Voor door het EFMZV, het AMIF, het ISF 
en het BMVI ondersteunde programma's is 
de eerste alinea van toepassing vanaf 1 
januari 2022.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onverminderd artikel 63, lid 6, 
voorziet de Commissie in een 
klachtenbehandelingssysteem dat in alle 
stadia van de voorbereiding en uitvoering 
van programma's, inclusief monitoring en 
evaluatie, toegankelijk is voor burgers van 
de Unie en belanghebbenden. Bij het 
opzetten van het 
klachtenbehandelingssysteem zorgt de 
Commissie ervoor dat het doeltreffend 
functioneert, rekening houdend met de 
volgende aspecten:

(a) zichtbaarheid, in die zin dat informatie 
gemakkelijk te vinden is;

(b) tijdigheid, in die zin dat klachten tijdig 
worden opgelost;

(c) toegankelijkheid, met inbegrip van het 
onder de aandacht brengen van het 
klachtenbehandelingssysteem, met name 
op lokaal en regionaal niveau en bij 
maatschappelijke organisaties;

(d) responsiviteit, zodat klagers ervan in 
kennis worden gesteld of hun klacht 
ontvankelijk is,

(e) objectiviteit, met name operationele 
onafhankelijkheid van andere afdelingen;
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(f) klachtoplossing, informatie over het 
resultaat van de klacht;

(g) de mogelijkheid tot herziening, ook 
voor de in artikel 63, lid 6, bedoelde 
zaken, indien de indiener van de klacht of 
de Commissie niet tevreden is met het 
resultaat.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ervoor zorgen dat haar systeem 
van controles en administratieve controles 
is ontworpen om de betrokkenheid van 
lokale gemeenschappen en de effectieve 
uitvoering van door de gemeenschap 
geleide strategieën te vergemakkelijken;

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) zorgen voor de invoering van 
gendermainstreaming in het programma;

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de selectie van concrete acties moet 
de beheersautoriteit criteria en procedures 
vaststellen en toepassen die niet-
discriminerend en transparant zijn, 
gendergelijkheid waarborgen en rekening 
houden met het Handvest van de 

Voor de selectie van concrete acties moet 
de beheersautoriteit criteria en procedures 
vaststellen en toepassen die niet-
discriminerend en transparant zijn, 
gendergelijkheid waarborgen, het acquis 
van de Unie eerbiedigen en rekening 
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grondrechten van de Europese Unie en het 
beginsel van duurzame ontwikkeling en 
van het beleid van de Unie op milieugebied 
overeenkomstig artikel 11 en artikel 191, 
lid 1, VWEU.

houden met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het 
beginsel van duurzame ontwikkeling en 
van het beleid van de Unie op milieugebied 
overeenkomstig artikel 11 en artikel 191, 
lid 1, VWEU.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 3 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) beoordelen of het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie wordt 
nageleefd, zoals uiteengezet in punt 4 van 
de mededeling van de Commissie (2016/C 
269/01) betreffende richtsnoeren voor de 
eerbiediging van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie bij de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen ("ESI-
fondsen");

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De auditautoriteit is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
systeemaudits, audits over concrete acties 
en audits van rekeningen en zo de 
Commissie op onafhankelijke wijze 
waarborgen te bieden over de 
doeltreffendheid van de beheers- en 
controlesystemen doeltreffend over de 
wettigheid en regelmatigheid van de in de 
bij de Commissie ingediende rekeningen 
opgenomen uitgaven.

1. De auditautoriteit is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
systeemaudits, audits over concrete acties, 
met inbegrip van prestatieaudits, waarbij 
de reikwijdte van de programma's wordt 
gecontroleerd, en audits van rekeningen en 
zo de Commissie op onafhankelijke wijze 
waarborgen te bieden over de 
doeltreffendheid van de beheers- en 
controlesystemen doeltreffend over de 
wettigheid en regelmatigheid van de in de 
bij de Commissie ingediende rekeningen 
opgenomen uitgaven.
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Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De audits van concrete acties 
hebben ook betrekking op de uitvoering 
van de concrete acties met betrekking tot 
hun inclusiviteit en non-discriminatie ten 
aanzien van leden van achtergestelde 
sociale groepen.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Commissie moet aanvullende 
verificaties verrichten naar aanleiding van 
informatie waaruit blijkt dat uitgaven in 
een betalingsaanvraag mogelijk verband 
houden met een onregelmatigheid.

(b) de Commissie moet aanvullende 
verificaties verrichten naar aanleiding van 
informatie waaruit blijkt dat uitgaven in 
een betalingsaanvraag mogelijk verband 
houden met een onregelmatigheid of 
fraude.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de uitgaven in de 
betalingsaanvragen houden verband met 
een onregelmatigheid waarvoor geen 
corrigerende maatregelen zijn genomen;

(c) de uitgaven in de 
betalingsaanvragen houden verband met 
een onregelmatigheid of fraude waarvoor 
geen corrigerende maatregelen zijn 
genomen;

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) er sprake is van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de zin van Verordening 
xxx/xxx betreffende de bescherming van 
de begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 91 bis

Opschorting van gedeeld beheer

1. De Commissie schort de regelingen van 
een lidstaat voor uitvoeringstaken die aan 
de lidstaten zijn gedelegeerd voor de 
uitvoering van de begroting onder gedeeld 
beheer als bedoeld in artikel [62, lid 1, 
onder b)] van [het nieuwe Financieel 
Reglement] op, wanneer in die lidstaat 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat zijn vastgesteld 
overeenkomstig [artikel 5 van 
Verordening xxx/xxx betreffende de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten]. De betreffende 
uitvoeringstaken worden rechtstreeks 
door de Commissie beheerd, zoals bedoeld 
in artikel [62, lid 1, onder a)] van [het 
nieuwe Financieel Reglement].

2. De Commissie beëindigt de opschorting 
van het gedeeld beheer zodra de 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat volledig zijn 
verholpen.

3. De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad onmiddellijk in 
kennis van de maatregelen die zij uit 
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hoofde van lid 1 heeft genomen.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – lid 1 – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2. Naast het embleem wordt steeds 
voluit "Gefinancierd door de EUROPESE 
UNIE" of "Medegefinancierd door de 
EUROPESE UNIE" vermeld.

1.2. Naast het embleem wordt steeds 
voluit "Gefinancierd door de EUROPESE 
UNIE" of "Medegefinancierd door de 
EUROPESE UNIE" in de officiële taal of 
talen van de lidstaat vermeld.
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