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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Commissie stelt een overkoepelende verordening voor met gemeenschappelijke 
regels voor 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) (de "GSK-fondsen"). Het voorstel bestaat uit twee delen: gemeenschappelijke 
bepalingen voor alle GSK-fondsen en algemene bepalingen die op het EFRO, het ESF en het 
CF van toepassing zijn.

De rapporteur juicht deze aanpak toe. Een uniforme reeks regels voor de vijf GSK-fondsen 
kan synergieën helpen creëren, de uitvoering en controle van projecten vergemakkelijken en 
de administratieve lasten voor de begunstigden, de lidstaten en de Commissie verlichten.

Het cohesiebeleid moet beter gaan presteren door ex-ante- en ex-postvoorwaarden. De 
rapporteur is het in principe met deze ideeën eens, maar vindt dat deze voorwaarden geen 
onnodige nieuwe administratieve rompslomp met zich mogen brengen.

De rapporteur onderstreept dat de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen 
moet worden afgestemd op het Financieel Reglement, waarover nog wordt onderhandeld. In 
een verdere fase van de wetgevingsprocedure zal dus voor volledige coherentie tussen beide 
verordeningen moeten worden gezorgd.

De rapporteur is voorstander van verdere vereenvoudiging, onder meer door het harmoniseren 
van de subsidiabiliteitsregels en de beheers- en controlesystemen van de verschillende 
fondsen, het invoeren van vereenvoudigde vergoedingsregels en een ruimer gebruik van 
"vereenvoudigde kosten" zoals forfaitaire bedragen en vaste percentages. Ook een 
overschakeling op "e-cohesie" moet worden gesteund, zodat de begunstigden gegevens 
elektronisch kunnen overleggen.

De Commissie stelt ook voor om ondernemingen en projecten die substantiële financiële 
return on investment moeten opleveren primair door middel van vernieuwende 
financieringsinstrumenten te ondersteunen.

Een aantal aspecten van het voorstel dient echter verder te worden besproken:

Bij de macro-economische voorwaardelijkheid moet worden opgemerkt dat het Parlement niet 
bij de besluitvorming over de schorsing van middelen betrokken is. Ook de meerwaarde van 
deze maatregel is twijfelachtig, omdat deze ertoe zou kunnen leiden dat regio's worden 
gestraft voor vergissingen van de lidstaten en dat de regio's geld wordt afgenomen dat zij 
nodig hebben om hun begrotingstekort weg te werken. De rapporteur stelt daarom voor om 
deze voorwaarde te schrappen.

Een "gemeenschappelijk strategisch kader" moet de elf strategische doelstellingen van de 
verordeningen omzetten naar kernacties voor de GSK-fondsen. De Commissie wordt 
gemachtigd om dit kader door middel van een gedelegeerde handeling vast te stellen. De 
rapporteur heeft vragen bij het gebruik van gedelegeerde handelingen, aangezien die alleen 
bedoeld zijn voor niet-essentiële onderdelen van wetgevingshandelingen. Het GSK is meer 
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dan dat en moet dus als bijlage bij deze verordening worden vastgesteld.

De rapporteur vreest dat de invoering van een prestatiereserve de lidstaten ertoe zou kunnen 
aanzetten minder ambitieuze doelstellingen vast te stellen om zo voor de prestatiereserve in 
aanmerking te komen. De rapporteur gelooft dat de voorgestelde procedure door tijdsgebrek 
aan het eind van de programmeringsperiode tot ernstige problemen met de uitvoering zou 
kunnen leiden.

De Commissie stelt ook voor om regio's waarvan het bbp per inwoner (in de periode 2007-
2013) minder dan 75% van het gemiddelde van de EU-25 bedroeg maar waarvan het bbp per 
inwoner meer dan 75% van het gemiddelde van de EU-27 bedraagt, een toewijzing uit de 
structuurfondsen te geven die ten minste gelijk is aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013. Bovendien omvat deze nieuwe categorie ook regio's met een bbp tussen 75 en 
90%. De rapporteur betwist deze standaardaanpak en stelt een meer evenredige toewijzing 
voor, volgens de formule "hoe lager het bbp per inwoner, hoe hoger het gegarandeerde 
percentage van de toewijzing voor 2007-2013".

Wat de gevolgen voor de begroting betreft, stelt de Commissie in artikel 83 voor om voor het 
EFRO, het ESF en het CF 336 020 492 848 euro (in prijzen van 2011) uit te trekken, die als 
volgt wordt verdeeld:

(in miljoen euro – constante prijzen van 
2011)

MFK
2007-2013

COM-voorstel
MFK 2014-2020 Verschil in %

Convergentieregio's
EFRO + ESF

202,9 162,6 - 20 %

(Convergentie)regio's met 
afbouw + 

(concurrentievermogen)regio's 
met opbouw in 2007-2013/

overgangsregio's in 2014-2020
(EFRO + ESF)

25,9 38,9 +50 %

Concurrentievermogenregio's/ 
meer ontwikkelde regio's

(EFRO + ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Territoriale samenwerking
(EFRO)

8,9 11,7 +31 %

Cohesiefonds 71 68,7 - 3 %
Extra toewijzingen voor 

ultraperifere en dun bevolkte 
regio's in 2014-2020

(EFRO)

0,9

TOTAAL 354 336 -5,3 %
Door afronding is het mogelijk dat het vermelde totaal niet exact klopt.

Aangezien de meerwaarde van het cohesiebeleid van de EU bewezen is, is de rapporteur 
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bezorgd over het feit dat in 2011 in vergelijking met het MFK voor 2007-2013 in totaal 18 
miljard euro (in constante prijzen van 2011) op het cohesiebeleid is bespaard. De rapporteur 
herinnert aan het standpunt van het Europees Parlement in zijn resolutie over 
beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen, namelijk dat de in de financiële 
programmeringsperiode 2007-2013 aan het cohesiebeleid toegewezen bedragen op zijn minst 
op hetzelfde niveau moeten worden gehandhaafd tijdens de volgende periode.

De in het wetgevingsvoorstel genoemde financiële middelen vormen enkel een indicatie voor 
de wetgevingsautoriteit en kunnen niet worden vastgesteld zolang er geen overeenstemming 
is bereikt over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van het MFK voor 2014-
2020.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen enkel een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en dat zij niet 
kunnen worden vastgesteld zolang er geen 
overeenstemming is bereikt over het 
voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 "Investeren in de toekomst: een 
nieuw meerjarig financieel kader (MFK) 
voor een concurrerend, duurzaam en 
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integratiegericht Europa1; herhaalt dat in 
het volgende MFK voldoende aanvullende 
financiële middelen ter beschikking 
moeten worden gesteld om de Unie in 
staat te stellen uitvoering te geven aan 
haar huidige beleidsprioriteiten en de 
nieuwe taken zoals vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, alsook om in te 
spelen op onvoorziene gebeurtenissen; 
wijst erop dat zelfs als het niveau van de 
middelen van het volgende MFK ten 
minste 5% hoger ligt dan het niveau van 
2013, slechts een bescheiden bijdrage kan 
worden geleverd aan het realiseren van de 
afgesproken doelen en toezeggingen van 
de Unie en het beginsel van solidariteit in 
de Unie; vraagt de Raad, indien hij deze 
benadering niet deelt, duidelijk aan te 
geven welke van zijn politieke prioriteiten 
of projecten geheel opgegeven kunnen 
worden, ondanks de bewezen Europese 
meerwaarde daarvan;
______________
Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 quater. herinnert er in het bijzonder aan 
dat het Europees Parlement in dezelfde 
resolutie benadrukt dat "een succesvol en 
versterkt cohesiebeleid adequate fondsen 
nodig heeft" en concludeert dat "de 
daaraan toegekende bedragen in de 
huidige financiële 
programmeringsperiode minstens 
gehandhaafd moeten worden in de 
volgende periode";
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In zijn resolutie van 8 juni 2011 
benadrukte het Europees Parlement "de 
Europese toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid, daar dit beleid een erkend 
mechanisme vormt ter bewerkstelliging 
van groei en banen, een belangrijk 
instrument is ter bevordering van 
convergentie, duurzame ontwikkeling en 
solidariteit en al decennialang een van de 
belangrijkste, best zichtbare en meest 
geslaagde beleidsvormen van de Unie 
vormt". Het Europees Parlement wees er 
echter op "dat een modern cohesiebeleid 
een aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, vooral in de vorm van het 
doorvoeren van vereenvoudigingen, moet 
reageren op de belangrijkste uitdagingen 
waar de Unie voor staat, en synergieën 
met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bevorderen". Het Europees Parlement 
sprak zijn overtuiging uit "dat het 
cohesiebeleid een EU-breed beleid moet 
blijven dat alle regio's van de EU toegang 
verleent tot middelen, ervaringen en 
bijstand". 

Motivering

Lid 64 van de resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa".
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) In zijn resolutie van 8 juni 2011 
wees het Europees Parlement er ook op 
dat "voor een geslaagd en versterkt 
cohesiebeleid adequate financiële 
middelen nodig zijn en dat de hieraan in 
de huidige financiële 
programmeringsperiode toegewezen 
bedragen op zijn minst op hetzelfde 
niveau moeten worden gehandhaafd 
tijdens de volgende periode, zodat meer 
inspanningen kunnen worden verricht ter 
vermindering van de 
ontwikkelingsverschillen tussen de regio's 
van de EU". De Commissie stelt echter 
voor om de totale middelen voor het 
cohesiebeleid met 5% te verminderen, van 
354 miljard euro in 2007-2013 tot 336 
miljard euro in 2014-2020 (in constante 
prijzen van 2011).

Motivering

Lid 67 van de resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa".

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) In zijn resolutie van 8 juni 
2011 herinnerde het Europees Parlement 
eraan dat het cohesiebeleid met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en de verankering van 
territoriale cohesie hierin belangrijker is 
geworden, was het in dit verband van 
mening dat alle vormen van territoriale 
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samenwerking (grensoverschrijdend, 
transnationaal en interregionaal ) moeten 
worden versterkt, en benadrukte het dat 
ook aandacht moet worden besteed aan 
macroregionale samenwerking en 
strategieën;

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) In zijn resolutie van 8 juni 
2011 bracht het Europees Parlement in 
herinnering dat de eigen 
taakomschrijving en doelstellingen van 
het cohesiebeleid zijn geformuleerd in 
artikel 174 van het VWEU, en dat deze 
verder gaan dan de Europa 2020-
strategie, en benadrukte het dat deze in de 
komende programmeringsperiode 
behouden moeten blijven, met name 
gezien de voortdurende behoefte aan 
economische, sociale en territoriale 
convergentie in de Unie;

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 sexies) In zijn resolutie van 8 juni 2011 
erkende het Europees Parlement dat 
volgens het Verdrag van Lissabon 
speciale aandacht moet worden besteed 
aan plattelandsgebieden, gebieden die een 
industriële overgang doormaken en 
regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de dunbevolkte 
meest noordelijke regio's, eilanden, 
grensoverschrijdende en berggebieden, 
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alsmede perifere regio's.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 septies) In zijn resolutie van 8 juni 
2011 riep het Europees Parlement de 
Commissie op om een tussenliggende 
categorie in het leven te roepen voor 
regio's waar het bnp per hoofd van de 
bevolking tussen 75% en 90% van het 
EU-bnp ligt, om deze een duidelijker 
status en meer zekerheid bij hun 
ontwikkeling te bieden;

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De doelstellingen van de GSK-
fondsen moeten worden nagestreefd in het 
kader van duurzame ontwikkeling en van 
de bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 19 van het Verdrag 
verankerde doelstelling inzake 
bescherming en verbetering van het milieu, 
waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" 
wordt toegepast. In overeenstemming met 
het streven ten minste 20% van de 
begroting van de Unie aan doelstellingen 
op het gebied van klimaatverandering te 
besteden, moeten de lidstaten aan de hand 
van door de Commissie in een 
uitvoeringshandeling vastgestelde 
methoden informatie over steun voor deze 
doelstellingen verstrekken.

(12) De doelstellingen van de GSK-
fondsen moeten worden nagestreefd in het 
kader van duurzame ontwikkeling en van 
de bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 19 van het Verdrag 
verankerde doelstelling inzake 
bescherming en verbetering van het milieu, 
waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" 
wordt toegepast en toekomstige externe 
kosten zo laag mogelijk gehouden 
worden. In overeenstemming met het 
streven ten minste 20% van de begroting 
van de Unie aan doelstellingen op het 
gebied van klimaatverandering te besteden, 
moeten de lidstaten aan de hand van door 
de Commissie in een uitvoeringshandeling 
vastgestelde methoden informatie over 
steun voor deze doelstellingen verstrekken.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de streefdoelen en doelstellingen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken, 
moeten de GSK-fondsen hun steun richten 
op een beperkt aantal gemeenschappelijke 
thematische doelstellingen. De precieze 
werkingssfeer van elk van de GSK-fondsen
moet worden uiteengezet in specifieke
regels voor elk fonds en kan eventueel 
slechts enkele van de in deze verordening 
gedefinieerde thematische doelstellingen
omvatten.

(13) Om de streefdoelen en doelstellingen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken, 
moeten de GSK-fondsen hun steun richten 
op een beperkt aantal gemeenschappelijke 
thematische doelstellingen. In zijn 
resolutie van 8 juni 2011 stelde het 
Europees Parlement dat de lidstaten en de 
regio's de steun van de EU en van 
nationale bronnen moeten concentreren 
op een klein aantal prioriteiten en 
projecten die van werkelijk Europees 
belang zijn, zoals O&O en innovatie, 
afhankelijk van de specifieke uitdagingen 
waarvoor zij zich geplaatst zien. In dit 
verband verzocht het Europees Parlement 
de Commissie voorstellen te formuleren 
om de cohesiefinanciering sterker 
thematisch te richten op de prioriteiten 
van Europa 2020, en stelde het dat een 
meer resultaatgericht systeem moet 
worden ingevoerd in plaats van het 
huidige systeem van toewijzingen, waarbij
gewaarborgd moet worden dat voldoende 
aandacht wordt besteed aan 
"regiospecifieke" behoeften en 
prioriteiten. De precieze werkingssfeer van 
elk van de GSK-fondsen zal worden 
uiteengezet in specifieke regels voor elk 
fonds en omvat eventueel slechts enkele
van de in deze verordening gedefinieerde 
thematische doelstellingen.

Motivering

Lid 68 van de resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa".
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Amendement 12

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) Het in bijlage X bij deze verordening 
vastgestelde gemeenschappelijk strategisch 
kader moet de doelstellingen en 
prioriteiten van de Europa 2020-strategie
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei coördineren en in evenwicht 
brengen met de doelstellingen van het
verdrag voor economische, sociale en 
territoriale cohesie. Het 
gemeenschappelijk strategisch kader heeft 
tot doel 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.

Motivering

Over het gemeenschappelijk strategisch kader moet de wetgever beslissen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

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 

(16) Op basis van het in bijlage X bij deze 
verordening vastgestelde
gemeenschappelijk strategisch kader en om 
het beginsel van meerlagig bestuur te 
verzekeren, moet elke lidstaat, samen met 
zijn partners en in overleg met de 
Commissie, een partnerschapscontract 
opstellen. Dit moet de in het 
gemeenschappelijk strategisch kader 



AD\906170NL.doc 13/32 PE488.045v02-00

NL

verbintenissen bevatten om de 
doelstellingen van de Unie te bereiken door 
middel van de programmering van de 
GSK-fondsen.

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 14

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

De prestatiereserve zal tot lagere streefcijfers leiden en kan tegen het einde van de 
programmeringsperiode problemen met de uitvoering opleveren.
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Amendement 15

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 

(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.
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noodzakelijke actie onderneemt.

Motivering

Dit amendement ontneemt de Commissie de mogelijkheid om de betalingen op te schorten, om 
te voorkomen dat regio's worden gestraft voor vergissingen van de lidstaten.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om het potentieel op lokaal 
niveau beter te mobiliseren is het daarom 
noodzakelijk de vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling te versterken 
en te vergemakkelijken door 
gemeenschappelijke regels en nauwe 
samenwerking voor alle GSK-fondsen 
voor te schrijven. Het is van wezenlijk 
belang dat lokale actiegroepen, 
waaronder bestaande LEADER-groepen, 
die de belangen van de gemeenschap
vertegenwoordigen verantwoordelijkheid 
voor de implementatie van lokale 
ontwikkelingsstrategieën krijgen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Ter bevordering van de 
Verdragsdoelstellingen inzake 
economische, sociale en territoriale cohesie 
moeten in het kader van het doel
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
alle regio's worden ondersteund. Om 
evenwichtige, geleidelijke steun te 
verlenen op basis van het niveau van 
economische ontwikkeling moeten de 
middelen uit het EFRO en het ESF voor 
dat doel aan minder ontwikkelde regio's, 

(54) Ter bevordering van de 
Verdragsdoelstellingen inzake 
economische, sociale en territoriale cohesie 
moeten in het kader van het doel
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
alle regio's worden ondersteund. Om 
evenwichtige, geleidelijke steun te 
verlenen op basis van het niveau van 
economische ontwikkeling moeten de 
middelen uit het EFRO en het ESF voor 
dat doel aan minder ontwikkelde regio's, 
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overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's worden toegewezen op basis van 
hun bruto binnenlandse product (bbp) per 
inwoner in verhouding tot het gemiddelde 
voor de EU. Om de duurzaamheid van 
investeringen uit de structuurfondsen op 
lange termijn te waarborgen, moeten 
regio's met een bbp per inwoner dat in de 
periode 2007-2013 minder dan 75% van 
het gemiddelde voor EU-25 voor de 
referentieperiode bedroeg, maar waar het 
bbp per inwoner tot meer dan 75% van het 
gemiddelde voor EU-27 is gestegen, ten 
minste twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013 ontvangen. Lidstaten waarvan 
het bruto nationaal inkomen (bni) per 
inwoner minder dan 90% van het 
gemiddelde voor de Unie bedraagt, moeten 
steun krijgen in het kader van het doel
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
van het CF.

overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's worden toegewezen op basis van 
hun bruto binnenlandse product (bbp) per 
inwoner in verhouding tot het gemiddelde 
voor de EU. Om de duurzaamheid van 
investeringen uit de structuurfondsen op 
lange termijn te waarborgen, moeten 
regio's met een bbp per inwoner dat in de 
periode 2007-2013 minder dan 75% van 
het gemiddelde voor EU-25 voor de 
referentieperiode bedroeg, maar waar het 
bbp per inwoner tot meer dan 75% van het 
gemiddelde voor EU-27 is gestegen, een 
percentage van hun toewijzing voor 2007-
2013 ontvangen dat omgekeerd evenredig 
is met hun bbp per inwoner. Lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner minder dan 90% van het 
gemiddelde voor de Unie bedraagt, moeten 
steun krijgen in het kader van het doel
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
van het CF.

Motivering

Het gegarandeerde minimale percentage van de toewijzing voor 2007-2013 dat een lidstaat 
ontvangt, wordt in verhouding tot zijn bbp per inwoner vastgesteld, zodat armere lidstaten 
een hoger percentage ontvangen dan rijkere.

Amendement 18

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
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Motivering

Zie amendement 8.

Amendement 19

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 prestatiereserve, de vaststelling van het 
gebied en de bevolking waarop de 
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 

(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 vaststelling van het 
gebied en de bevolking waarop de 
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (combinatie van 
steun, subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
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verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. 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.

betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. 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 20

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 

(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 
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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 
vast te stellen.

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 
vast te stellen.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "gemeenschappelijk strategisch kader": 
het document waarin de doelstellingen en
streefdoelen van de strategie van de Unie
voor slimme, duurzame en inclusieve groei
worden omgezet in kernacties voor de 
GSK-fondsen, waarbij voor elke 
thematische doelstelling de door elk GSK-
fonds te ondersteunen kernacties worden 
vastgesteld, alsook de mechanismen om de 
samenhang en de consistentie van de 
programmering van de GSK-fondsen met 
het economische en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
van de Unie te waarborgen;

(2) "gemeenschappelijk strategisch kader": 
het kader dat de doelstellingen en
prioriteiten van de Europa 2020-strategie
voor slimme, duurzame en inclusieve groei
coördineert en in evenwicht brengt met de 
doelstellingen van het verdrag voor
economische, sociale en territoriale 
cohesie, waarbij voor elke thematische 
doelstelling de door elk GSK-fonds te 
ondersteunen kernacties worden 
vastgesteld, alsook de mechanismen om de 
samenhang en de consistentie van de 
programmering van de GSK-fondsen met 
het economische en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
van de Unie te waarborgen;

Motivering

Sluit aan bij amendement 1 op overweging 14

Amendement 22
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "partnerschapscontract": het document 
dat de lidstaat volgens de aanpak van 
meerlagig bestuur in overleg met de 
partners opstelt en waarin uiteengezet 
wordt welke strategie, prioriteiten en 
regelingen de lidstaat hanteert om de GSK-
fondsen op doeltreffende en doelmatige 
wijze te gebruiken om de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei te verwezenlijken; dit document 
wordt na beoordeling en overleg met de 
lidstaat door de Commissie goedgekeurd;

(18) "partnerschapscontract": het document 
dat de lidstaat volgens de aanpak van
meerlagig bestuur met de partners opstelt 
en waarin uiteengezet wordt welke 
strategie, prioriteiten en regelingen de 
lidstaat hanteert om de GSK-fondsen op 
doeltreffende en doelmatige wijze te 
gebruiken om de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
te verwezenlijken in overeenstemming met 
de doelstellingen van het verdrag voor 
economische, sociale en territoriale 
cohesie; dit document wordt na 
beoordeling en overleg met de lidstaat door 
de Commissie goedgekeurd;

Motivering

Sluit aan bij amendement 2 op overweging 16

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met 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, te waarborgen.

e) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met de nationale 
hervormingsprogramma's en andere 
relevante strategieën te waarborgen.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 

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 
strategisch kader.

Het gemeenschappelijk strategisch kader is 
als bijlage bij deze verordening gevoegd.

Motivering

Zie amendement 6.

Amendement 25

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, vertaald 
in de context van nationale en regionale 
hervormingsprogramma's en andere 
strategieën, uit hoofde van artikel 121, 
lid 2, van het Verdrag zijn vastgesteld.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5% van de aan elk GSK-fonds en elke Schrappen
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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.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20

Toewijzing van prestatiereserve Schrappen
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 
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 
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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

Zie amendement 8.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Schrappen
Voorwaardelijkheid in verband met de 

coördinatie van economisch beleid van de 
lidstaten

1. De Commissie kan een lidstaat 
verzoeken zijn partnerschapscontract en 
de betrokken programma's te evalueren 
en wijzigingen daarop voor te stellen 
wanneer dit nodig is: a) ter ondersteuning 
van de uitvoering van een tot de betrokken 
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lidstaat gerichte aanbeveling van de Raad 
uit hoofde van artikel 121, lid 2, of 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag, of ter 
ondersteuning van de uitvoering van tot 
de betrokken lidstaat gerichte 
maatregelen uit hoofde van artikel 136, 
lid 1, van het Verdrag; b) ter 
ondersteuning van de uitvoering van een 
tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 126, lid 7, van het Verdrag; c) ter 
ondersteuning van de uitvoering van een 
tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. .../2011 [betreffende de preventie en 
correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden], op voorwaarde dat 
deze wijzigingen noodzakelijk worden 
geacht om macro-economische 
onevenwichtigheden te helpen corrigeren; 
of d) om het effect van de beschikbare 
GSK-fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen krachtens lid 4 zo 
groot mogelijk te maken, als een lidstaat 
aan een van de volgende voorwaarden 
voldoet: i) aan de lidstaat is financiële 
bijstand van de Unie ter beschikking 
gesteld krachtens Verordening (EU) 
nr. 407/2010; ii) aan de lidstaat is 
financiële ondersteuning op middellange 
termijn ter beschikking gesteld 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 332/2002 van de Raad; iii) aan de 
lidstaat is financiële bijstand in de vorm 
van een ESM-lening ter beschikking 
gesteld overeenkomstig het Verdrag tot 
instelling van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM).
2. De lidstaat dient binnen een maand een 
voorstel tot wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma's in. Zo nodig maakt de 
Commissie binnen een maand na 
indiening van de wijzigingen 
opmerkingen, waarna de lidstaat zijn 
voorstel binnen een maand opnieuw 
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indient.
3. Als de Commissie geen opmerkingen 
heeft gemaakt of als naar tevredenheid 
rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie, stelt de 
Commissie onverwijld een besluit tot 
goedkeuring van de wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma's vast.
4. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, als financiële bijstand 
overeenkomstig lid 1, onder d), aan een 
lidstaat ter beschikking wordt gesteld die 
verband houdt met een 
aanpassingsprogramma, het 
partnerschapscontract en de programma's 
zonder voorstel van de lidstaat wijzigen 
om het effect van de beschikbare GSK-
fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen zo groot mogelijk 
te maken. Om een doeltreffende 
uitvoering van het partnerschapscontract 
en de betrokken programma's te 
waarborgen, wordt de Commissie bij het 
beheer betrokken zoals bepaald is in het 
aanpassingsprogramma of in het met de 
betrokken lidstaat gesloten memorandum 
van overeenstemming.
5. Wanneer de lidstaat niet antwoordt op 
het in lid 1 bedoelde verzoek van de 
Commissie of niet binnen een maand 
naar tevredenheid antwoordt op de in lid 2 
bedoelde opmerkingen van de Commissie, 
kan de Commissie binnen drie maanden 
nadat zij opmerkingen heeft gemaakt door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit tot schorsing van alle of een deel 
van de betalingen voor de betrokken 
programma's vaststellen.
6. De Commissie schorst door middel van 
uitvoeringshandelingen alle of een deel 
van de betalingen en vastleggingen voor 
de betrokken programma's wanneer: a) de 
Raad besluit dat de lidstaat niet voldoet 
aan specifieke maatregelen die de Raad 
overeenkomstig artikel 136, lid 1, van het 
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Verdrag heeft vastgesteld; b) de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 8 of 11, 
van het Verdrag besluit dat de betrokken 
lidstaat geen effectieve maatregelen heeft 
genomen om zijn buitensporige tekort te 
corrigeren; c) de Raad overeenkomstig 
artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) 
nr. [...]/2011 [betreffende de preventie en 
correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden] vaststelt dat de 
lidstaat twee opeenvolgende keren geen 
toereikend plan met corrigerende 
maatregelen heeft ingediend of de Raad 
overeenkomstig artikel 10, lid 4, van die 
verordening een besluit vaststelt waarin 
niet-naleving wordt geconstateerd; d) de 
Commissie vaststelt dat de lidstaat geen 
maatregelen heeft genomen om een 
aanpassingsprogramma als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad of Verordening (EG) nr. 332/2002 
van de Raad uit te voeren en bijgevolg 
besluit de uitbetaling van de aan deze 
lidstaat toegekende financiële bijstand 
niet goed te keuren; of (e) de Raad van 
bewind van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme vaststelt dat niet 
voldaan is aan een voorwaarden die 
verbonden is aan financiële bijstand uit 
het ESM in de vorm van een ESM-lening 
aan de betrokken lidstaat en bijgevolg 
besluit de aan deze lidstaat toegekende 
stabiliteitssteun niet uit te betalen.
7. Wanneer de Commissie besluit 
betalingen of vastleggingen 
overeenkomstig lid 5, respectievelijk lid 6 
geheel of gedeeltelijk te schorsen, zorgt de 
Commissie ervoor dat de schorsing 
evenredig en doeltreffend is, rekening 
houdend met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken 
lidstaat, en dat de lidstaten gelijk worden 
behandeld, in het bijzonder ten aanzien 
van het effect van de schorsing op de 
economie van de betrokken lidstaat.
8. De Commissie heft de schorsing van 
betalingen en vastleggingen onverwijld op 
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wanneer de lidstaat wijzigingen op het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma's heeft voorgesteld, zoals 
gevraagd door de Commissie, die door de 
Commissie zijn goedgekeurd, en, indien 
van toepassing: a) de Raad heeft besloten 
dat de lidstaat voldoet aan de specifieke 
maatregelen die de Raad overeenkomstig 
artikel 136, lid 1, van het Verdrag heeft 
vastgesteld; b) de procedure bij 
buitensporige tekorten overeenkomstig 
artikel 9 van Verordening (EG) 
nr. 1467/97 is opgeschort of de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 12, van het 
Verdrag heeft besloten het besluit 
betreffende het bestaan van een 
buitensporig tekort in te trekken; c) de 
Raad het door de betrokken lidstaat 
ingediende plan met corrigerende 
maatregelen overeenkomstig artikel 8, 
lid 2, van Verordening (EU) nr. [...] [EIP-
verordening] heeft onderschreven of de 
procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden overeenkomstig 
artikel 10, lid 5, van die verordening is 
opgeschort, dan wel de Raad de procedure 
bij buitensporige onevenwichtigheden 
overeenkomstig artikel 11 van die 
verordening heeft afgesloten; d) de 
Commissie heeft vastgesteld dat de lidstaat 
maatregelen heeft genomen om een 
aanpassingsprogramma als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad of Verordening (EG) nr. 332/2002 
van de Raad uit te voeren en bijgevolg de 
uitbetaling van de aan deze lidstaat 
toegekende financiële bijstand heeft 
goedgekeurd; of (e) de Raad van bewind 
van het Europees Stabiliteitsmechanisme 
heeft vastgesteld dat voldaan is aan een 
voorwaarden die verbonden is aan 
financiële bijstand in de vorm van een 
ESM-lening aan de betrokken lidstaat en 
bijgevolg heeft besloten de aan deze 
lidstaat toegekende stabiliteitssteun uit te 
betalen. Terzelfder tijd besluit de Raad, op 
voorstel van de Commissie, om de 
geschorste vastleggingen overeenkomstig 
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artikel 8 van Verordening (EU) nr. [...] 
van de Raad tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 
2014-2020, opnieuw op de begroting te 
plaatsen.

Motivering

Zie amendement 9.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) acties om informatie te verspreiden, de 
totstandkoming van netwerken te 
ondersteunen, communicatieactiviteiten uit 
te voeren, te zorgen voor bewustmaking 
alsook samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen, ook met derde landen, te 
bevorderen. Om doelmatiger met het grote 
publiek te communiceren en de synergie 
tussen de op initiatief van de Commissie 
genomen communicatieactiviteiten te 
vergroten, moeten de middelen die 
krachtens deze verordening aan 
communicatieacties worden toegewezen, 
ook bijdragen tot de public relations ter 
bevordering van de politieke prioriteiten 
van de Europese Unie, voor zover die 
verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening;

e) acties om informatie te verspreiden, de 
totstandkoming van netwerken te 
ondersteunen, communicatieactiviteiten uit 
te voeren, te zorgen voor bewustmaking 
alsook samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen, ook met organisaties van het 
maatschappelijk middenveld uit onder 
meer ook derde landen, te bevorderen. Om 
doelmatiger met het grote publiek te 
communiceren en de synergie tussen de op 
initiatief van de Commissie genomen 
communicatieactiviteiten te vergroten, 
moeten de middelen die krachtens deze 
verordening aan communicatieacties 
worden toegewezen, ook bijdragen tot de 
public relations ter bevordering van de 
politieke prioriteiten van de Europese 
Unie, voor zover die verband houden met 
de algemene doelstellingen van deze 
verordening;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – alinea 4
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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

Sluit aan bij amendement 15 op artikel 18 voorgesteld door de rapporteur

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De drie categorieën regio's worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de periode 2006-2008 ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

De drie categorieën regio's worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de recentste bij de 
inwerkingtreding van deze verordening 
beschikbare periode van drie jaar ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

Motivering

Het bni gemeten op basis van cijfers voor de periode 2006-2008, zoals voorgesteld door de 
Commissie, kan niet worden gebruikt als indicator van de economische toestand van de 
lidstaten, gezien dat niet de laatste driejarige periode omvat (2009-2012) waarin een 
aanzienlijk aantal regio's, voornamelijk in het "economische zuiden", de gevolgen van de 
ongekende socio-economische crisis hebben gevoeld. Daarom kan alleen het toepassen van 
recente cijfers een eerlijke toekenning van het cohesiefonds verzekeren.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten 
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waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de periode
2007-2009, minder dan 90% van het 
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27 
voor dezelfde referentieperiode bedraagt.

waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de
recentste bij de inwerkingtreding van deze 
verordening beschikbare periode van drie 
jaar, minder dan 90% van het gemiddelde 
bni per inwoner van de EU-27 voor 
dezelfde referentieperiode bedraagt.

Motivering

Sluit aan bij het amendement op artikel 82, paragraaf 2, alinea 2.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle regio's waarvan het bbp per inwoner 
voor de 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, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

Alle regio's waarvan het bbp per inwoner 
voor de 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, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die overeenkomt met een 
percentage van hun toewijzing voor 2007-
2013 dat omgekeerd evenredig is met hun 
bbp per inwoner.

Motivering

Zie amendement 10.

Amendement 34

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" 

Schrappen
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vormt de prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

Motivering
Zie amendement 8.

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 85% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de lidstaten waarvan het bbp per 
inwoner voor de periode 2007-2009 minder 
dan 85% van het gemiddelde van de EU-27 
voor dezelfde periode bedroeg en voor de 
ultraperifere gebieden;

b) 85% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de lidstaten waarvan het bbp per 
inwoner voor recentste bij de
inwerkingtreding van deze verordening 
beschikbare periode van drie jaar, minder 
dan 85% van het gemiddelde van de EU-27 
voor dezelfde periode bedroeg en voor de 
ultraperifere gebieden;

Motivering

Sluit aan bij amendementen 9 en 10 op artikel 82, paragraaf 2, alinea 2, en paragraaf 3, 
alinea 1, punt b, respectievelijk.
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