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BEKNOPTE MOTIVERING

Het eerste deel van het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende het 
toekomstige cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 omvat een reeks gemeenschappelijke 
bepalingen voor alle structuurinstrumenten die onder het gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) vallen.

Met het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds 
(ESF), het Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 
(Elfpo) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) worden in de 
volgende programmeringsperiode aanvullende beleidsdoelstellingen nagestreefd in 
overeenstemming met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Zelfs van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling zal op korte termijn een 
bijdrage worden verwacht aan de verwezenlijking van de strategie voor een slim, inclusief en 
duurzaam Europa, als aanvulling op de andere instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het visserijbeleid.

De rapporteur is verheugd over deze nieuwe benadering, die gericht is op het versterken van 
het strategische, geïntegreerde programmeringsproces en op het doen aansluiten van dit 
proces op de Europa 2020-strategie; hij is evenwel van oordeel dat de wetgevingstekst op een 
aantal punten moet worden aangepast om de prioriteiten en de uitvoerende organen beter te 
definiëren, en om alle elementen die tot verkeerde interpretaties en tot ondermijning van de 
doeltreffendheid van het hele cohesiebeleid zouden kunnen leiden, te elimineren.

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste veranderingen die de rapporteur 
voorstelt aan het voorstel voor een verordening van de Commissie.

1. Thematische concentratie

In de nieuwe programmeringsperiode voor de structuurinstrumenten wordt het cohesiebeleid 
het belangrijkste investeringsinstrument ter ondersteuning van de voornaamste EU-
prioriteiten zoals aangegeven in de Europa 2020-strategie.

De rapporteur onderschrijft het beginsel van thematische concentratie met betrekking tot de 
belangrijkste doelstellingen van de strategie voor een slim, inclusief en duurzaam Europa.
Wel vraagt hij zich af of dit gebrek aan flexibiliteit bij de keuze van de doelstellingen een 
gevaar zou kunnen inhouden voor de "bottom-up"-benadering, die zo kenmerkend is voor het 
cohesiebeleid en die dat beleid in staat stelt in te spelen op de behoeften van de regio's, die 
vanwege hun vergaande kennis van en betrokkenheid bij de plaatselijke gemeenschappen en 
hun behoeften de daadwerkelijke stuwende kracht van ontwikkeling zijn.

2. Meerlagig bestuur

Het voorstel voor een verordening introduceert het instrument "partnerschapscontract", een 
document waarin, naast andere zaken, de strategie, de prioriteiten en de regelingen voor een 
doeltreffend gebruik van de fondsen van het gemeenschappelijk strategisch kader uiteen 
worden gezet. Het partnerschapscontract wordt opgesteld door de lidstaten, samen met de in 
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artikel 5 van het voorstel genoemde partners.
De rapporteur is van oordeel dat het door de Commissie voorgestelde systeem om de 
plaatselijke en regionale partners bij het opstellen van het partnerschapscontract te betrekken, 
geen recht doet aan het subsidiariteitsbeginsel.

In concreto is het zo dat de organen waar het cohesiebeleid zich voornamelijk op richt en die 
het beleid ook ten uitvoer leggen, te weten de plaatselijke en regionale autoriteiten van de 
lidstaten, dezelfde rol krijgen toegewezen als de sociaal-economische partners en het 
maatschappelijk middenveld. Met andere woorden, zij worden allemaal op voet van 
gelijkheid geplaatst en dat op een manier die niet aansluit bij de 
beheersverantwoordelijkheden van de plaatselijke en regionale autoriteiten voor het 
cohesiebeleid.

Gezien het voorgaande vraagt de rapporteur om een grotere rol voor de plaatselijke en, in het 
bijzonder, de regionale autoriteiten.

3. Macro-economische conditionaliteit

In haar voorstel voorziet de Commissie in strengere regels inzake macro-economische 
conditionaliteit, op grond waarvan, als de nood aan de man komt, de gehele of gedeeltelijke 
uitbetaling van middelen afhankelijk kan worden gemaakt van inachtneming van de 
maatregelen van het nieuwe pact voor stabiliteit en groei.

De rapporteur is het volkomen met deze bepaling oneens en stelt dan ook voor deze te 
schrappen. Het gevaar bestaat dat indien niet aan de voorwaarden in het kader van de macro-
economische convergentiemaatregelen wordt voldaan, macro-economische conditionaliteit de 
schuld hiervoor in de schoenen van de plaatselijke en regionale autoriteiten zou kunnen 
schuiven, terwijl de verantwoordelijkheid in werkelijkheid bij de lidstaten zelf ligt.

4. Prestatiereserve

De Commissie voorziet in haar voorstel in de creëring in elke lidstaat van een prestatiereserve 
gelijk aan 5% van alle aan hen toegewezen financiële middelen, die voor de hele 
programmeringsperiode moet worden bevroren totdat de Commissie in 2019 een 
prestatietoetsing houdt.

De rapporteur is het hiermee oneens omdat hij vreest dat dit mechanisme de lidstaten er 
uiteindelijk toe zou kunnen aanzetten uiterst bescheiden en dus gemakkelijk te verwezenlijken 
doelstellingen vast te stellen om aanvullende financiering te krijgen.

5. Gemeenschappelijk strategisch kader

Het gemeenschappelijk strategisch kader bevat mechanismen voor de coördinatie van 
financiële middelen, alsmede de algemene doelstellingen van de Europese Unie op het gebied 
van slimme, inclusieve en duurzame groei. In het voorstel van de Commissie staat dat dit 
belangrijke strategische document moet worden goedgekeurd via een gedelegeerde handeling.

De rapporteur beschouwt de rechtsgrond die voor het gemeenschappelijk strategisch kader 
wordt voorgesteld als ontoereikend. Via gedelegeerde handelingen verleent de wetgever de 
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Commissie de bevoegdheid niet-wetgevingshandelingen met een algemene toepassing vast te 
stellen om bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling aan te vullen of 
te wijzigen.

De rapporteur is derhalve van oordeel dat het gemeenschappelijk strategisch kader via de 
gewone wetgevingsprocedure moet worden vastgesteld en in een specifieke bijlage bij de 
verordening moet worden opgenomen.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Commissie moet door middel van 
een gedelegeerde handeling een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
goedkeuren dat de doelstellingen van de 
Unie vertaalt in kernacties voor de GSK-
fondsen, teneinde het 
programmeringsproces van de lidstaten en 
de regio’s een duidelijker strategische 
richting te bieden. Het gemeenschappelijk 
strategisch kader moet de sectorale en 
territoriale coördinatie van 
steunmaatregelen van de Unie in het kader 
van de GSK-fondsen en de coördinatie met 
ander beleid en andere instrumenten van de 
Unie op dit gebied vergemakkelijken.

(14) De Commissie moet door middel van 
een gedelegeerde handeling een 
gemeenschappelijk strategisch kader zoals 
bedoeld in bijlage Ia van deze verordening
goedkeuren dat de doelstellingen van de 
Unie vertaalt in kernacties voor de GSK-
fondsen, teneinde het 
programmeringsproces van de lidstaten en 
de regio’s een duidelijker strategische 
richting te bieden. Het gemeenschappelijk 
strategisch kader moet de sectorale en
territoriale coördinatie van 
steunmaatregelen van de Unie in het kader 
van de GSK-fondsen en de coördinatie met 
ander beleid en andere instrumenten van de 
Unie op dit gebied vergemakkelijken, 
rekening houdend met de beginselen van 
territorialiteit en meerlagig bestuur en 
met de specifieke kenmerken van de 
ultraperifere gebieden, zoals erkend in 
artikel 349 van het VWEU.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op basis van het door de Commissie 
goedgekeurde gemeenschappelijk 
strategisch kader moet elke lidstaat, in 
samenwerking met zijn partners en in 
overleg met de Commissie, een 
partnerschapscontract opstellen. Dit moet 
de in het gemeenschappelijk strategisch 
kader opgenomen elementen vertalen naar 
de nationale context en vaste 
verbintenissen bevatten om de 
doelstellingen van de Unie te bereiken door 
middel van de programmering van de 
GSK-fondsen.

(16) Op basis van het gemeenschappelijk 
strategisch kader moet elke lidstaat, in 
samenwerking met zijn partners en in 
overleg met de Commissie, een 
partnerschapscontract opstellen. Dit moet 
de in het gemeenschappelijk strategisch 
kader opgenomen elementen vertalen naar 
de nationale context en vaste 
verbintenissen bevatten om de 
doelstellingen van de Unie te bereiken door 
middel van de programmering van de 
GSK-fondsen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten moeten de steun 
concentreren om te zorgen voor een 
belangrijke bijdrage aan het bereiken van 
de doelstellingen van de Unie in 
overeenstemming met hun specifieke 
nationale en regionale 
ontwikkelingsbehoeften. Er moeten ex-
antevoorwaarden worden vastgesteld om 
de noodzakelijke kadervoorwaarden voor 
een doeltreffend gebruik van de door de 
Unie verleende steun te waarborgen. De 
Commissie moet in het kader van haar 
beoordeling van het partnerschapscontract 
en de programma’s beoordelen of aan deze 
ex-antevoorwaarden wordt voldaan. 
Wanneer niet aan een ex-antevoorwaarde 
wordt voldaan, moet de Commissie 
betalingen aan het programma kunnen 
schorsen.

(17) De lidstaten moeten de steun 
concentreren om te zorgen voor een 
belangrijke bijdrage aan het bereiken van 
de doelstellingen van de Unie in 
overeenstemming met hun specifieke 
nationale en regionale 
ontwikkelingsbehoeften. Er moeten ex-
antevoorwaarden worden vastgesteld die 
inhoudelijk nauw met de GSK-fondsen 
samenhangen en rechtstreeks op de 
efficiënte tenuitvoerlegging van deze 
fondsen zijn gericht, om de noodzakelijke 
kadervoorwaarden voor een doeltreffend 
gebruik van de door de Unie verleende 
steun te waarborgen. De Commissie moet 
in het kader van haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma’s 
beoordelen of aan deze ex-
antevoorwaarden wordt voldaan. Wanneer 
niet aan een ex-antevoorwaarde wordt 
voldaan, moet de Commissie betalingen 
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aan het programma kunnen schorsen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor elk programma moet een 
prestatiekader worden vastgesteld teneinde 
toezicht te kunnen uitoefenen op de 
vorderingen die in de loop van de 
programmeringsperiode met betrekking tot 
de doelstellingen en streefdoelen van elk 
programma worden gemaakt. De 
Commissie moet de prestaties in 2017 en 
2019 evalueren in samenwerking met de 
lidstaten. Er moet worden voorzien in een 
prestatiereserve die in 2019 moet worden 
toegewezen wanneer de in het 
prestatiekader gestelde mijlpalen zijn 
bereikt. Omdat de programma’s in het 
kader van de Europese territoriale 
samenwerking sterk uiteenlopen en meer 
dan een land bestrijken, moet er voor deze 
programma’s geen prestatiereserve 
komen. Wanneer de tekortkomingen bij 
het bereiken van mijlpalen of streefdoelen 
significant zijn, moet de Commissie 
betalingen aan het programma kunnen 
schorsen of, aan het eind van de 
programmeringsperiode, financiële 
correcties kunnen toepassen om ervoor te 
zorgen dat de begroting van de Unie niet 
wordt verspild of inefficiënt wordt 
gebruikt.

(18) Voor elk programma moet een 
prestatiekader worden vastgesteld teneinde 
toezicht te kunnen uitoefenen op de 
vorderingen die in de loop van de 
programmeringsperiode met betrekking tot 
de doelstellingen en streefdoelen van elk 
programma worden gemaakt. De 
Commissie moet de prestaties in 2017 en 
2019 evalueren in samenwerking met de 
lidstaten.

Motivering

Vloeit voort uit de voorgestelde schrapping van de artikelen 18, 19 en 20.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer een nauwere band tussen 
het cohesiebeleid en het economisch 
bestuur van de Unie tot stand wordt 
gebracht, wordt gewaarborgd dat de 
doeltreffendheid van de uitgaven in het 
kader van de GSK-fondsen gebaseerd is 
op gezond economisch beleid en dat de 
GSK-fondsen zo nodig kunnen worden 
omgebogen naar de aanpak van 
economische problemen waarmee een 
land te kampen heeft. Dit proces moet 
geleidelijk plaatsvinden, te beginnen met 
wijzigingen in het partnerschapscontract 
en de programma’s, ter ondersteuning 
van aanbevelingen van de Raad om 
macro-economische onevenwichtigheden 
en sociale en economische problemen aan 
te pakken. Wanneer een lidstaat ondanks 
het toegenomen gebruik van de GSK-
fondsen geen doeltreffende actie in het 
kader van het economisch bestuur 
onderneemt, moet de Commissie het recht 
hebben alle betalingen en verbintenissen 
of een deel daarvan te schorsen. Besluiten 
over schorsingen moeten evenwichtig en 
doeltreffend zijn en rekening houden met 
het effect van de afzonderlijke 
programma’s voor de aanpak van de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat en met eerdere 
wijzigingen van het 
partnerschapscontract. Bij besluiten over 
een schorsing moet de Commissie ook een 
gelijke behandeling van de lidstaten in 
acht nemen en daarbij in het bijzonder 
rekening houden met het effect van de 
schorsing voor de economie van de 
betrokken lidstaat. De schorsing moet 
worden beëindigd en er moeten weer 
fondsen voor de betrokken lidstaat 
beschikbaar zijn zodra deze de 

Schrappen



AD\901582NL.doc 9/36 PE483.804v02-00

NL

noodzakelijke actie onderneemt.

Motivering

Vloeit voort uit de voorgestelde schrapping van artikel 21.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om de kwaliteit en de opzet van elk 
programma te verbeteren en om te 
verifiëren of de doelstellingen en 
streefdoelen kunnen worden gehaald, moet 
van elk programma een ex-ante-evaluatie 
worden uitgevoerd.

(33) Om de kwaliteit en de opzet van elk 
programma te verbeteren en om te 
verifiëren of de doelstellingen en 
streefdoelen kunnen worden gehaald en 
coherent zijn op het vlak van de 
programmadoelstellingen en financiële 
steun, moet van elk programma een ex-
ante-evaluatie worden uitgevoerd die ook 
op ervaringen uit het verleden is 
gebaseerd.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Om de resultaatgerichtheid en de 
nadruk op het bereiken van de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
Europa 2020-strategie te vergroten, moet 
vijf procent van de middelen voor het doel 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
apart worden gezet als prestatiereserve 
voor elk Fonds en categorie regio’s in 
elke lidstaat.

Schrappen

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 59
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Wat de Fondsen betreft, moet, om een 
passende toewijzing aan elke categorie 
regio’s te waarborgen, geen overdracht van 
middelen plaatsvinden tussen minder 
ontwikkelde, overgangs- en meer 
ontwikkelde regio’s, tenzij er sprake is van 
naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden in verband met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan 
2% van het totale krediet voor die categorie 
regio’s mag bedragen.

(59) Wat de Fondsen betreft, moet, om een 
passende toewijzing aan elke categorie 
regio's te waarborgen, in elk geval geen 
overdracht van middelen plaatsvinden 
tussen de verschillende regio's, tenzij er 
sprake is van naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden in verband met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan 
30% van het totale krediet voor die 
categorie regio's mag bedragen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87) De frequentie van audits van concrete 
acties moet evenredig zijn aan de omvang 
van de steun die de Unie uit de Fondsen 
verstrekt. Met name moeten minder audits 
worden uitgevoerd wanneer de totale 
subsidiabele uitgaven voor een concrete 
actie 100 000 euro niet overschrijden. 
Desondanks moet het mogelijk zijn te allen 
tijde een audit uit te voeren wanneer er 
ernstige aanwijzingen zijn dat er sprake is 
van onregelmatigheden of fraude, dan wel, 
na afsluiting van een voltooide concrete 
actie, als onderdeel van een 
auditsteekproef. Om ervoor te zorgen dat 
de omvang van de auditing door de 
Commissie evenredig is aan het risico, 
moet de Commissie haar 
auditwerkzaamheden kunnen verminderen 
voor operationele programma’s die geen 
grote tekortkomingen te zien geven of 
waarvoor op de auditautoriteit kan worden 
vertrouwd.

(87) De frequentie van audits van concrete 
acties moet evenredig zijn aan de omvang 
van de steun die de Unie uit de Fondsen 
verstrekt. Met name moet slechts één 
enkele audit worden uitgevoerd wanneer 
de totale subsidiabele uitgaven voor een 
concrete actie 200 000 euro niet 
overschrijden. Desondanks moet het 
mogelijk zijn te allen tijde een audit uit te 
voeren wanneer er ernstige aanwijzingen 
zijn dat er sprake is van onregelmatigheden 
of fraude, dan wel, na afsluiting van een 
voltooide concrete actie, als onderdeel van 
een auditsteekproef. Om ervoor te zorgen 
dat de omvang van de auditing door de 
Commissie evenredig is aan het risico, 
moet de Commissie haar 
auditwerkzaamheden kunnen verminderen 
voor operationele programma’s die geen 
grote tekortkomingen te zien geven of 
waarvoor op de auditautoriteit kan worden 
vertrouwd.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te kunnen 
aanvullen of wijzigen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen inzake een gedragscode betreffende 
de doelstellingen en criteria ter 
ondersteuning van de uitvoering van 
partnerschappen, de goedkeuring van een 
gezamenlijk strategisch kader,
aanvullende regels over de toewijzing van 
de reserve voor groei en 
concurrentievermogen, de vaststelling van 
het gebied en de bevolking waarop de 
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, subsidiabiliteit van 
uitgaven, soorten activiteiten waarvoor 
geen steun wordt verleend, combinatie van 
steun, overdracht en beheer van activa, 
betalingsverzoeken, kapitalisatie van 
jaartranches), de vaststelling van het 
forfaitaire bedrag voor inkomsten 
genererende concrete acties, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, het model van de 
jaarlijkse beheersverklaring over de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem, de voorwaarden voor 
nationale audits, de accreditatiecriteria 
voor beheers- en certificeringsautoriteiten, 
de identificatie van algemeen aanvaarde 
gegevensdragers, de hoogte van de toe te 
passen financiële correctie, de wijziging 

(88) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te kunnen 
aanvullen of wijzigen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen inzake een gedragscode betreffende 
de doelstellingen en criteria ter 
ondersteuning van de uitvoering van 
partnerschappen, aanvullende regels over 
de toewijzing van de reserve voor groei en 
concurrentievermogen, de vaststelling van 
het gebied en de bevolking waarop de 
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, subsidiabiliteit van 
uitgaven, soorten activiteiten waarvoor 
geen steun wordt verleend, combinatie van 
steun, overdracht en beheer van activa, 
betalingsverzoeken, kapitalisatie van 
jaartranches), de vaststelling van het 
forfaitaire bedrag voor inkomsten 
genererende concrete acties, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, het model van de 
jaarlijkse beheersverklaring over de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem, de voorwaarden voor 
nationale audits, de accreditatiecriteria 
voor beheers- en certificeringsautoriteiten, 
de identificatie van algemeen aanvaarde 
gegevensdragers, de hoogte van de toe te 
passen financiële correctie, de wijziging 
van bijlagen en  de specifieke maatregelen 
die nodig zijn voor de vereenvoudiging van 
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van bijlagen en de specifieke maatregelen 
die nodig zijn voor de vereenvoudiging van 
de overgang van Verordening (EG) nr. 
1083/2006.  De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlagen I en IV te 
wijzigen om deze aan toekomstige 
behoeften aan te passen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau.

de overgang van Verordening (EG) nr. 
1083/2006. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V te wijzigen 
om deze aan toekomstige behoeften aan te 
passen. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van partnerschapscontracten, 
besluiten betreffende de toewijzing van de 
prestatiereserve, besluiten tot schorsing 
van betalingen in verband met het 
economisch beleid van de lidstaten en, in 
het geval van vrijmaking, besluiten tot 
wijziging van het besluit waarbij een 
programma is vastgesteld, vast te stellen, 
en met betrekking tot de Fondsen besluiten 
tot vaststelling van de regio’s en lidstaten 
die aan de criteria voor investeringen in 
groei en werkgelegenheid voldoen, 
besluiten tot vaststelling van de jaarlijkse 
verdeling van de vastleggingskredieten 
voor de lidstaten, besluiten tot vaststelling 
van het uit de CF-toewijzing van elke 
lidstaat naar de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen over te schrijven 
bedrag, besluiten tot vaststelling van het uit 
de toewijzing van de structuurfondsen voor 
elke lidstaat over te schrijven bedrag voor 
levensmiddelen voor hulpbehoevenden, 
besluiten tot vaststelling en tot wijziging 
van operationele programma’s, besluiten 

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van partnerschapscontracten 
en, in het geval van vrijmaking, besluiten 
tot wijziging van het besluit waarbij een 
programma is vastgesteld, vast te stellen; 
en met betrekking tot de Fondsen besluiten 
tot vaststelling van de regio’s en lidstaten 
die aan de criteria voor investeringen in 
groei en werkgelegenheid voldoen, 
besluiten tot vaststelling van de jaarlijkse 
verdeling van de vastleggingskredieten 
voor de lidstaten, besluiten tot vaststelling 
van het uit de CF-toewijzing van elke 
lidstaat naar de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen over te schrijven 
bedrag, besluiten tot vaststelling van het uit 
de toewijzing van de structuurfondsen voor 
elke lidstaat over te schrijven bedrag voor 
levensmiddelen voor hulpbehoevenden, 
besluiten tot vaststelling en tot wijziging 
van operationele programma’s, besluiten 
betreffende belangrijke projecten, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
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betreffende belangrijke projecten, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

vast te stellen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen verlenen door middel 
van meerjarenprogramma’s steun, die een 
aanvulling vormt op nationale, regionale en 
lokale steunmaatregelen, aan de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, waarbij rekening wordt gehouden 
met de geïntegreerde richtsnoeren en de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag.

1. De GSK-fondsen verlenen door middel 
van meerjarenprogramma's steun, die 
synergieën tot stand brengt en een 
aanvulling vormt op nationale, regionale en 
lokale steunmaatregelen, aan de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, waarbij rekening wordt gehouden 
met de geïntegreerde richtsnoeren en de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De tenuitvoerlegging van de steun uit de 
GSK-fondsen gebeurt in nauwe 
samenwerking tussen de Commissie en de 
lidstaten.

3. De tenuitvoerlegging van de steun uit de 
GSK-fondsen gebeurt in nauwe 
samenwerking tussen de Commissie en de 
lidstaten in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel .

Amendement 14

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

6. De Commissie en de lidstaten dragen, 
overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden, zorg voor de 
coördinatie tussen de GSK-fondsen, 
alsmede voor de coördinatie met andere 
beleidsmaatregelen en instrumenten van de 
Unie, ook in het kader van het externe 
optreden van de Unie.

6. De Commissie en de lidstaten dragen, 
overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden, zorg voor de 
coördinatie tussen de GSK-fondsen, 
alsmede voor de coördinatie met andere 
beleidsmaatregelen en instrumenten van de 
Unie, ook in het kader van het externe 
optreden van de Unie en zorgen voor 
beleidssamenhang op het vlak van 
ontwikkelingssamenwerking in 
overeenstemming met artikel 208 VWEU.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat brengt voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand met 
de volgende partners:

1. Lidstaten en regionale en plaatselijke 
autoriteiten brengen voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand met 
de volgende partners:

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden; 

a) andere overheden; 

b) de economische en sociale partners; en 
tevens

b) de economische en sociale partners; en 
tevens

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

Motivering

Regionale en plaatselijke overheden worden op voet van gelijkheid met de lidstaten bij het 
partnerschap betrokken.

Amendement 16
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen, en andere instanties zoals 
niet-gouvernementele organisaties die de 
sociale integratie bevorderen en 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van cultuur, onderwijs en jeugdbeleid.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een lidstaat of subnationale 
regering met bevoegd gezag, betrekt die 
organisaties en groepen bij het 
partnerschap die mogelijk een invloed 
kunnen hebben op of getroffen kunnen 
worden door de tenuitvoerlegging van de 
programma’s. Er wordt bijzondere 
aandacht besteed aan groepen die 
mogelijk getroffen worden door de 
programma’s en die er moeilijk invloed op 
kunnen uitoefenen, in het bijzonder de 
meest kwetsbare en achtergestelde 
groepen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 

2. De lidstaten en subnationale regeringen 
met bevoegd gezag betrekken de partners 
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bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma’s en het toezicht op die 
programma’s. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

die de verschillende territoriale niveaus in 
de lidstaten vertegenwoordigen volgens de 
aanpak van meerlagig bestuur bij alle fases 
van de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij alle fases 
van de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van programma's en het toezicht 
op die programma's. De partners nemen 
deel aan de toezichtcomités voor 
programma’s.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
partners capaciteitsopbouw aangeboden 
krijgen om effectief te kunnen deelnemen 
aan de partnerschaps- en 
openbareraadplegingsprocessen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in 
artikel 11 van het Verdrag verankerde 
doelstelling inzake bescherming en 
verbetering van het milieu, waarbij het 
beginsel “de vervuiler betaalt” wordt 
toegepast.

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van 
geïntegreerde duurzame ontwikkeling en 
van de bevordering door de Unie van de in 
artikel 11 van het VWEU verankerde 
doelstelling inzake bescherming en 
verbetering van het milieu, waarbij het 
beginsel “de vervuiler betaalt” wordt 
toegepast en externe kosten voor de 
Europese maatschappij in de toekomst 
vermeden worden.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en programma’s 
wordt bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie stelt deze methoden bij 
uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De lidstaten en de Commissie zien erop 
toe dat bij de voorbereiding en uitvoering 
van partnerschapscontracten en 
programma’s wordt bijgedragen tot 
milieubescherming, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, matiging van en aanpassing 
aan de klimaatverandering, 
herstelvermogen voor rampen, 
risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie stelt deze methoden bij 
uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. Ook bij 
het handhaven en scheppen van 
werkgelegenheid wordt gezorgd voor 
duurzaamheid.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) bescherming van het milieu en 
bevordering van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

(6) bescherming van het milieu en het 
cultureel erfgoed en bevordering van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen,

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naar aanleiding van het specifieke 
onderzoek in verband met de thematische 
doelen dient elke lidstaat de aard en 
omvang van alle steunmaatregelen te 
motiveren. 

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een harmonieuze, evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de Unie te 
bevorderen, worden de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
in een gemeenschappelijk strategisch 
kader omgezet naar kernacties voor de 
GSK-fondsen.

Om een harmonieuze, evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de Unie te 
bevorderen, zorgt het gemeenschappelijk 
strategisch kader zoals bedoeld in bijlage 
Ia voor coördinatie van de GSK-middelen
met het oog op het verwezenlijken van de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

Motivering

Horizontaal amendement. Indien aangenomen, worden in de hele tekst de verwijzingen naar 
het gemeenschappelijk strategisch kader veranderd in verwijzingen naar de nieuwe bijlage. 

Het gemeenschappelijk strategisch kader wordt in de basistekst opgenomen.     

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd binnen drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening overeenkomstig artikel 142 
een gedelegeerde handeling vast te stellen 
met betrekking tot het gemeenschappelijk 

Het gemeenschappelijk strategisch kader 
wordt vastgesteld in bijlage Ia.
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strategisch kader.
Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, voert de Commissie een 
evaluatie uit en stelt zij zo nodig bij 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 142 een herzien gemeenschappelijk 
strategisch kader vast. 

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, voert de Commissie een 
evaluatie uit en wijzigt zij zo nodig bij 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 142 het gemeenschappelijk 
strategisch kader zoals bedoeld in bijlage 
Ia. 

De lidstaten stellen zo nodig binnen zes 
maanden na de vaststelling van een herzien 
gemeenschappelijk strategisch kader 
wijzigingen op hun partnerschapscontract 
en programma’s voor om te waarborgen 
dat deze consistent zijn met het herziene 
gemeenschappelijk strategisch kader.

De lidstaten stellen zo nodig binnen zes 
maanden na de vaststelling van een herzien 
gemeenschappelijk strategisch kader 
wijzigingen op hun partnerschapscontract 
en programma’s voor om te waarborgen 
dat deze consistent zijn met het herziene 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Motivering

Horizontaal amendement. Indien aangenomen, worden in de hele tekst de verwijzingen naar 
het gemeenschappelijk strategisch kader veranderd in verwijzingen naar de nieuwe bijlage. 

Het gemeenschappelijk strategisch kader wordt in de basistekst opgenomen. 

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat bereidt een 
partnerschapscontract voor dat de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 
31 december 2020 behelst.

1. Elke lidstaat bereidt in overleg met zijn 
eigen regionale en plaatselijke 
autoriteiten een partnerschapscontract voor 
dat de periode van 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2020 behelst.

Motivering

Het is logisch dat de regionale en plaatselijke autoriteiten, in de mate dat zij het 
cohesiebeleid financieren en beheren, volledig aan de ontwikkeling, bediscussiëring, 
tenuitvoerlegging en wijziging van dat beleid deelnemen. 
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In lidstaten waar de nationale 
wetgeving of bestuursrechtelijke 
bepalingen de regionale en plaatselijke 
overheden de rol van beheerder van 
operationele programma's toekennen, 
nemen deze regionale en plaatselijke
overheden volledig deel aan de 
ontwikkeling van het 
partnerschapscontract.

Motivering

Het is logisch dat de regionale en plaatselijke autoriteiten, in de mate dat zij het 
cohesiebeleid financieren en beheren, volledig aan de ontwikkeling, bediscussiëring, 
tenuitvoerlegging en wijziging van dat beleid deelnemen. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat doet zijn 
partnerschapscontract binnen drie maanden 
na de vaststelling van het 
gemeenschappelijk strategisch kader aan 
de Commissie toekomen.

4. Elke lidstaat doet zijn 
partnerschapscontract binnen vijf maanden 
na de vaststelling van het 
gemeenschappelijk strategisch kader aan 
de Commissie toekomen.

Motivering

Gezien de hoeveelheid en de mate van gedetailleerdheid van de gevraagde informatie, het feit 
dat de programma's tegelijkertijd aan het partnerschapscontract moeten zijn onderworpen 
(zoals voorzien in artikel 23, lid 3) en de noodzaak om voor een doeltreffend en actief 
partnerschap te zorgen, lijkt het passend een langere termijn te voorzien.   

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het partnerschapscontract wordt 
onderworpen aan een openbare 
raadpleging voor het wordt voorgelegd 
aan de Commissie.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de indicatieve toewijzing van steun 
door de Unie per thematische doelstelling 
op nationaal niveau voor elk van de GSK-
fondsen, alsook het indicatieve 
totaalbedrag van de voorziene steun voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

iv) de indicatieve toewijzing van steun 
door de Unie per thematische doelstelling 
op nationaal niveau voor elk van de GSK-
fondsen, overeenkomstig de prioriteiten 
zoals bedoeld in de specifieke 
verordeningen met betrekking tot de GSK-
fondsen, alsook het indicatieve 
totaalbedrag van de voorziene steun voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

Motivering

De verordeningen met betrekking tot de afzonderlijke GSK-fondsen, die volgens de gewone 
wetgevingsprocedure zijn vastgesteld, zijn ondergeschikt aan de prioriteiten zoals bedoeld in 
de partnerschapscontracten.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
regio's met de geografische gebieden die 
het hardst door armoede worden getroffen 
of de regio's die met demografische 
uitdagingen worden geconfronteerd, of 
van doelgroepen die de grootste kans 
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aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

maken gediscrimineerd of uitgesloten te 
worden, waarbij bijzondere aandacht wordt 
besteed aan gemarginaliseerde 
gemeenschappen, met vermelding van de 
indicatieve financiële toewijzing van de 
betrokken GSK-fondsen, in voorkomend 
geval;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk zes maanden na indiening van 
het partnerschapscontract door de lidstaat 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van dat contract vast, op 
voorwaarde dat naar tevredenheid rekening 
is gehouden met de eventuele opmerkingen 
van de Commissie. Het 
partnerschapscontract treedt niet vóór 
1 januari 2014 in werking.

2. Uiterlijk zes maanden na indiening van 
het partnerschapscontract door de lidstaat 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van dat contract vast, op 
voorwaarde dat naar tevredenheid rekening 
is gehouden met de eventuele opmerkingen 
van de Commissie. Het 
partnerschapscontract treedt niet vóór 
1 januari 2014 in werking. In haar besluit 
verwijst de Commissie naar de 
daadwerkelijke betrokkenheid van de 
plaatselijke en regionale autoriteiten, die 
gevraagd zullen worden het 
partnerschapscontract te ondertekenen 
overeenkomstig het institutioneel systeem 
van de respectieve lidstaten.

Motivering

Regionale en plaatselijke overheden worden op voet van gelijkheid met de lidstaten bij het 
partnerschap betrokken.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien van toepassing kan de 
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Commissie, via uitvoeringshandelingen, 
een besluit vaststellen dat de lidstaten 
toestaat te beginnen met het uitvoeren van 
specifieke GSK-programma's voordat het 
partnerschapscontract is goedgekeurd. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Motivering

In specifieke gevallen moet de Commissie het licht gedeeltelijk op groen kunnen zetten voor 
de uitvoering van specifieke fondsen, zelfs wanneer nog niet volledig aan de voorwaarden 
voor goedkeuring van het partnerschapscontract is voldaan.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een lidstaat de specifieke 
fondsen via meer dan een programma 
uitvoert, kan het partnerschapscontract 
aangepast worden nadat het laatste 
programma van die lidstaat is 
goedgekeurd.

Motivering

In de context van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling voeren lidstaten 
met een federale structuur gewoonlijke verschillende regionale programma’s uit in plaats van 
een enkel nationaal programma. Er moet dan ook voorzien worden in een vereenvoudigde 
procedure waarmee federale lidstaten hun partnerschapscontract kunnen aanpassen. Anders 
zou de wijziging van een regionaal programma vanwege opmerkingen van de Commissie 
ertoe kunnen leiden dat het partnerschapscontract gewijzigd moet worden via de procedure 
zoals beschreven in artikel 15, lid 3, die zware administratieve lasten met zich meebrengt.
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften, alsook 
met de beginselen van subsidiariteit en 
meerlagig bestuur.

Motivering

Regionale en plaatselijke overheden worden op voet van gelijkheid met de lidstaten bij het 
partnerschap betrokken.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds ex-
antevoorwaarden vastgesteld.

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds ex-
antevoorwaarden vastgesteld. Inhoudelijk 
moeten deze ex-antevoorwaarden 
duidelijk zijn gericht op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de GSK-fondsen.
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Prestatiereserve

5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel 
“Europese territoriale samenwerking” en 
aan titel V van de EFMZV-verordening 
toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen. 

Motivering

Dit AM betreft schrapping van de prestatiereserve, die voor de programmering nauwelijks 
toegevoegde waarde heeft, maar wel de implementatie bemoeilijkt. 

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Schrappen
Toewijzing van prestatiereserve

1. Wanneer in 2017 bij de evaluatie van 
de prestaties blijkt dat ten aanzien van een 
prioriteit van een programma de voor 
2016 vastgestelde mijlpalen niet zijn 
bereikt, richt de Commissie aanbevelingen 
tot de betrokken lidstaat.
2. Op grond van de evaluatie van 2019 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast 
om voor elk GSK-fonds en elke lidstaat te 
bepalen welke programma’s en 
prioriteiten hun mijlpalen hebben bereikt. 
De lidstaten doen een voorstel voor de 
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toewijzing van de prestatiereserve aan de 
in dat besluit van de Commissie vermelde 
programma’s en prioriteiten. De 
Commissie keurt de wijziging van de 
betrokken programma’s overeenkomstig 
artikel 26 goed. Wanneer een lidstaat 
nalaat informatie overeenkomstig 
artikel 46, leden 2 en 3, te verstrekken, 
wordt de prestatiereserve voor de 
betrokken programma’s of prioriteiten 
niet toegewezen. 
3. Wanneer een evaluatie van de 
prestaties uitwijst dat de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen voor 
een prioriteit niet zijn bereikt, kan de 
Commissie een tussentijdse betaling voor 
een prioriteit van een programma geheel 
of gedeeltelijk schorsen volgens de in de 
fondsspecifieke voorschriften vastgestelde 
procedure.
4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het programma vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen, kan zij financiële correcties
voor de betrokken prioriteiten toepassen 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de criteria 
en de methode voor het bepalen van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie vast te leggen.
5. Lid 2 is niet van toepassing op 
programma’s voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” en op titel V 
van de EFMZV-verordening.

Motivering

Vloeit voort uit de voorgestelde schrapping van artikel 18.
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit artikel wordt geschrapt

Motivering

Verwijzingen naar macro-economische conditionaliteit moeten overal in de tekst worden 
aangepast.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In elk programma worden prioriteiten 
gesteld door middel van specifieke 
doelstellingen, financiële toewijzingen van 
steun uit de GSK-fondsen en 
overeenkomstige nationale 
medefinanciering.

2. In elk programma worden prioriteiten 
gesteld door middel van specifieke 
doelstellingen, financiële toewijzingen van 
steun die het programma ontvangt uit een 
of meerdere GSK-fondsen waarvan sprake 
in artikel 1 en overeenkomstige nationale 
medefinanciering. Wanneer een 
programma steun krijgt uit meer dan een 
fonds, kan een hoofdfonds aangewezen 
worden, waarbij de werkingskosten 
gefinancierd worden uit hoofde van het 
hoofdfonds en de voorschriften voor 
financieel beheer uit het hoofdfonds van 
toepassing zijn.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) indicatoren die verband houden 
met de effecten van de activiteiten op het 
milieu en de klimaatverandering.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden geselecteerd door een comité dat 
hiervoor door de bevoegde 
beheersautoriteiten van de programma’s 
wordt opgericht.

3. De strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden geselecteerd door een comité dat 
hiervoor door de bevoegde 
beheersautoriteiten van de programma’s 
wordt opgericht. De partners waarvan 
sprake in artikel 5 moeten afdoend 
vertegenwoordigd zijn in dit comité. 

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn en betaald worden door een 
begunstigde die geen niet-
belastingplichtige zoals omschreven in 
artikel 13, lid 1, eerste alinea, van 
Richtlijn 2006/112/EG is, mits dergelijke 
btw-bedragen niet verschuldigd zijn voor 
de totstandbrenging van infrastructuur.

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn.

Motivering
Dit AM is gericht op het handhaven van continuïteit met de voorgaande 
programmeringsperioden en beoogt te voorkomen dat de begrotingen van overheidsorganen, 
die geen BTW in rekening kunnen brengen, nog verder worden afgeroomd, waardoor de 
(doeltreffendheid van de) tenuitvoerlegging van de acties die zij geacht worden te bevorderen, 
in gevaar zou kunnen komen.
Het voorstel neemt daarnaast een amendement over dat door de Commissie landbouw is 
aangenomen met betrekking tot het voorstel houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 
1698/2005, dat nog moet worden goedgekeurd.
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vastleggingen voor de prestatiereserve 
geschieden na vaststelling van het besluit 
van de Commissie tot goedkeuring van de 
wijziging van het programma.

Schrappen

Motivering

Vloeit voort uit de voorgestelde schrapping van artikel 18.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de overgangsregio’s, waarvan het bbp 
per inwoner 75% tot 90% van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt;

Schrappen

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio’s, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio’s 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio’s aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 
het [instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
van de middelen van de structuurfondsen 
aan het ESF toegewezen. Voor de 
toepassing van deze bepaling wordt de 
steun aan een lidstaat uit het [instrument 
voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De steun uit de structuurfondsen voor 
[levensmiddelen voor hulpbehoevenden] 
in het kader van “investeren in groei en 
werkgelegenheid” bedraagt 
2 500 000 000 euro.

Schrappen

De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het uit de toewijzing van 
de structuurfondsen voor de hele periode 
voor elke lidstaat over te schrijven bedrag. 
Dit bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van de structuurfondsen voor 
elke lidstaat.
De jaarlijkse kredieten die 
overeenstemmen met de in de eerste 
alinea vermelde steun uit de 
structuurfondsen, worden vanaf 
begrotingsjaar 2014 in de betrokken 
begrotingsonderdelen van [het instrument 
voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] opgenomen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. 5% van de middelen voor het doel 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
vormt de prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

Schrappen

Amendement 49
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Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio’s, de 
overgangsregio’s en de meer ontwikkelde 
regio’s, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio’s.

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio's, de 
overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's, zijn in beginsel niet overschrijfbaar 
tussen deze categorieën regio's.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 2% van de kredieten voor een 
categorie regio’s naar andere categorieën 
regio’s wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van het partnerschapscontract.

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 30% van de kredieten voor een 
categorie regio’s naar andere categorieën 
regio’s wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van het partnerschapscontract.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 5% 
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 

2. Het EFRO en het ESF kunnen met 
inachtneming van een maximum van 20%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 



PE483.804v02-00 32/36 AD\901582NL.doc

NL

komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de oprichting van één website of 
portaalsite die informatie over alle 
operationele programma’s in die lidstaat 
geeft, alsook toegang tot die programma’s;

a) de oprichting van één website of 
portaalsite die informatie over alle 
operationele programma’s in die lidstaat 
geeft, alsook toegang tot die programma’s;
deze website of portaalsite dient in het 
geval van wijzigingen tijdig te worden 
geactualiseerd;

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorlichting van potentiële 
begunstigden over de 
financieringsmogelijkheden van 
operationele programma’s;

b) de voorlichting van potentiële 
begunstigden, langs verschillende en 
makkelijk toegankelijke wegen, over de 
financieringsmogelijkheden van 
operationele programma’s;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 75% voor de minder ontwikkelde 
regio’s van de andere lidstaten dan 
bedoeld onder b) en c) en voor alle regio’s 
waarvan het bbp per inwoner voor de 

d) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de lidstaten die niet voldoen aan de 
criteria onder b) en c) en voor alle regio's 
die voor de periode 2007-2013 steun 
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periode 2007-2013 minder dan 75% van 
het gemiddelde van de EU-25 voor de 
referentieperiode bedroeg, maar waarvan 
het bbp per inwoner meer dan 75% van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt;

hebben ontvangen met middelen van de 
'convergentie'-doelstelling en waarvan het 
bbp per inwoner meer dan 75% van het 
gemiddelde van de EU-27 bedroeg;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 140 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 
100 000 euro bedragen, worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit, die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar, verricht door de 
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 
200 000 euro bedragen, worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit, die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar, verricht door de 
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van dit kader is dat, in 
overeenstemming met Artikel 10, dit kader 
dient als een middel ter coördinatie, 
integratie en het in evenwicht brengen 
van de doelstellingen van verschillend 
beleid in hun specifieke regionale context 
en in het bijzonder als een middel ter 
coördinatie en het in evenwicht brengen 
van investeringsprioriteiten met de 
thematische doelstellingen, zoals 
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uiteengezet in Artikel 9 en onverminderd 
de prioriteiten en doelstellingen zoals 
uiteengezet in de fondsspecifieke 
verordeningen. Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – paragraaf 1.2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.4 Het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds (CF) dienen voort te gaan 
met het doen van grote investeringen in de 
infrastructuur van de lidstaten en de 
regio's om te voldoen aan de eisen van de 
Kaderrichtlijn water en overige relevante 
richtlijnen. Omdat technologische 
oplossingen, met het doel om bij te dragen 
aan duurzame acties, bestaan en nieuwe 
oplossingen opkomen, dient het EFRO 
voort te gaan met het bieden van 
ondersteuning aan onderzoek op dit 
gebied. Zulke ondersteuning dient de 
aanvulling van maatregelen die vallen 
onder Horizon 2020 tot doel te hebben. 
Financiering voor biodiversiteitsacties 
kan beschikbaar worden gesteld via het 
Elfpo en het EFMZV. Het Elfpo kan ook 
worden gebruikt om ondersteuning te 
verlenen aan duurzaam beheer van 
natuurlijke hulpbronnen, om overdracht 
van kennis en innovatie aan te moedigen, 
het concurrentievermogen van de 
landbouw te vergroten met inbegrip van 
de ontwikkeling van landelijke gebieden. 
Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – paragraaf 3 – alinea 3.1 – punt 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit ziet erop toe dat de 
potentiële begunstigden ten minste de 
volgende informatie ontvangen:

2. De beheersautoriteit ziet erop toe dat de 
potentiële begunstigden langs 
verschillende en makkelijk toegankelijke 
wegen ten minste de volgende informatie 
ontvangen:

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – paragraaf 3 – alinea 3.1 – punt 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) alle wijzigingen in de gegevens 
onder de punten a) tot en met d), ten 
minste drie maanden voordat zij van 
kracht worden;
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