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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur wil graag wijzen op een belangrijke kwestie. Vele zaken die aan bod komen in 
de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen, zullen moeten worden aangepast 
aan het Financieel Reglement, waarover nog steeds wordt onderhandeld. Daarom verkiest de 
rapporteur in deze fase niet te zeer in details te treden. Hij wil er evenwel op wijzen dat de 
volgende terreinen relevant zijn en dat met name voor de volgende onderdelen van de 
verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor coherentie zal moeten worden 
gezorgd:

- financieringsinstrumenten (artikelen 32-40),
- subsidiabiliteitsregels (artikelen 55-60),
- beheer en controle, inclusief accreditatie (artikelen 62-63 en 112-118),
- goedkeuring van rekeningen en financiële correcties (artikelen 75-77 en 128-140).

Voorts stelt de rapporteur vast dat de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen
bestaat uit twee delen. De "gemeenschappelijke bepalingen" omvatten regels die gelden voor 
alle fondsen waarop de verordening betrekking heeft (EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, het 
ELFPO en het EFMZV), terwijl in het tweede deel "algemene" regels worden vastgesteld die 
uitsluitend gelden voor de structuurfondsen (EFRO en ESF) en het Cohesiefonds.

Deze structuur heeft als gevolg dat vele amendementen ofwel een plaats kunnen krijgen in het 
deel dat betrekking heeft op de "gemeenschappelijke bepalingen" ofwel in het "algemene" 
deel. De rapporteur heeft ervoor gekozen amendementen met een ruime draagwijdte in te 
dienen op het gemeenschappelijke deel en het algemene deel te wijzigen met specifiekere 
voorstellen. Amendementen met een ruime draagwijdte zijn bijvoorbeeld de amendementen 
op de artikelen 62, 74 en 77. Specifiekere amendementen zijn de amendementen op de 
artikelen 116, 117 en 134-137.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In Verordening (EU) nr. […]/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van de financiële regels 
van toepassing op de jaarlijkse begroting 
van de Unie zijn de algemene beginselen 
vastgelegd met betrekking tot de 
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uitvoering van de jaarlijkse begroting van 
de Unie  Het is bijgevolg nodig te zorgen 
voor samenhang tussen die verordening 
en de bepalingen die op deze verordening 
van toepassing zijn.
___________
1 PB L ….

Amendement 2

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.

Motivering

Het voornemen om voor het volgende MFK 20% van de begrotingsmiddelen uit te trekken 
voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering is een voorstel van de Commissie. 
Daar het MFK nog moet worden goedgekeurd, is het te vroeg om dit cijfer hier op te nemen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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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. 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. Indien deze correcties of 
schorsingen een lidstaat betreffen die 
bedreigd wordt door ernstige problemen 
of deze ervaart ten aanzien van zijn 
financiële stabiliteit, moet het mogelijk 
zijn dat deze middelen in het kader van 
een afzonderlijk groeiprogramma onder 
beheer van de Commissie ter beschikking 
worden gesteld aan de lidstaat. De 
middelen moeten beschikbaar worden 
gemaakt op basis van de betrokken 
programma's, waarbij echter rekening 
moet worden gehouden met de prioriteiten 
die het grootste economische effect 
sorteren. Doel van dit mechanisme is om 
de moeilijke economische situatie niet 
verder te verergeren.
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Amendement 4

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 
noodzakelijke actie onderneemt.

(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 
noodzakelijke actie onderneemt. Wanneer 
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een lidstaat binnen een termijn van drie 
maanden geen toereikende maatregelen 
heeft genomen, moet de Commissie de 
opgeschorte bedragen in het kader van 
een door haar beheerd programma op 
gecontroleerde wijze beschikbaar kunnen 
maken. Hierbij moet prioriteit worden 
gegeven aan een zo sterk mogelijke 
bevordering van de groei, bijvoorbeeld 
door investeringen in op het bedrijfsleven 
gerichte infrastructuurprojecten, teneinde 
verdere nadelige gevolgen voor de 
regionale economie en de sociale situatie 
te voorkomen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De Commissie dient op verzoek 
van de betrokken lidstaten een ad-
hocbesluit goed te keuren om de 
voorschriften en voorwaarden die op een 
dergelijk programma van toepassing zijn, 
vast te stellen op basis van de middelen 
die op grond van de correcties en 
schorsingen met betrekking tot de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds 
worden toegewezen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Er moeten specifieke regels worden 
vastgesteld met betrekking tot de bedragen 
die bij de afsluiting van de programma’s 
als subsidiabele uitgaven kunnen worden 
aanvaard, teneinde ervoor te zorgen dat de 
bedragen, met inbegrip van beheerskosten 

(27) Er moeten specifieke regels worden 
vastgesteld met betrekking tot de bedragen 
die bij de afsluiting van de programma’s 
als subsidiabele uitgaven kunnen worden 
aanvaard, teneinde ervoor te zorgen dat de 
bedragen, met inbegrip van beheerskosten 
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en -vergoedingen, die uit de GSK-fondsen 
aan de financieringsinstrumenten worden 
betaald, daadwerkelijk zijn gebruikt voor 
investeringen en betalingen aan 
eindontvangers. Ook zijn er specifieke 
regels nodig met betrekking tot het 
hergebruik van middelen die kunnen 
worden toegeschreven aan de steun uit de 
GSK-fondsen, met inbegrip van het 
gebruik van resterende middelen na 
afsluiting van de programma’s.

en -vergoedingen, die uit de GSK-fondsen 
aan de financieringsinstrumenten worden 
betaald, daadwerkelijk zijn gebruikt voor 
investeringen en betalingen aan 
eindontvangers. Ook zijn er specifieke 
regels nodig met betrekking tot het 
hergebruik van middelen die kunnen 
worden toegeschreven aan de steun uit de 
GSK-fondsen, met inbegrip van het 
gebruik van resterende middelen na 
afsluiting van de programma's. Lidstaten 
die ernstige problemen met hun financiële 
stabiliteit hebben, moeten, onder beheer 
van de Commissie en rekening houdend 
met de prioriteiten die voor de meeste 
groei zorgen, de beschikking krijgen over 
deze uit de GSK-fondsen voortvloeiende 
en resterende middelen, naast andere 
beschikbare middelen, die bijvoorbeeld 
door financiële correcties beschikbaar 
worden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Bij de beoordeling van grote 
projecten moet de Commissie over alle 
nodige informatie beschikken om na te 
kunnen gaan of de financiële bijdrage uit 
de fondsen kan leiden tot een aanzienlijk 
banenverlies op bestaande locaties in de 
Unie, teneinde te garanderen dat de 
financiering van de Unie niet bijdraagt 
aan relocaties binnen de Unie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 ter) Bij directe bedrijfssubsidiëring 
moet worden onderkend dat 
cohesiebeleidssteun vaak niet zozeer van 
invloed is op het besluit van – met name 
grotere – bedrijven om op een bepaalde 
locatie een bedrijf te vestigen, maar 
veeleer terechtkomt bij bedrijven die 
daartoe toch al hadden besloten (het 
zogenaamde "buitenkanseffect"). Bij 
subsidieverlening aan grote particuliere 
bedrijven moet derhalve sterker de nadruk 
komen te liggen op investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling of moet de 
beoogde steun vaker dan nu het geval is 
indirect worden verleend door middel van 
infrastructuurfinanciering.

Motivering

Zie paragraaf 72 van de resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het vijfde 
cohesieverslag van de Commissie en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 
(2011/2035(INI)).

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 quater) Bovendien moeten in deze 
verordening duidelijke regels worden 
opgenomen om te vermijden dat er steun 
van de Unie wordt verleend voor de 
verplaatsing van bedrijven binnen de 
Unie, om de drempel voor heroverweging 
van relocatie-investeringen te verlagen tot 
10 000 000 EUR, om grote 
ondernemingen niet in aanmerking te 
laten komen voor directe subsidies en om 
een tienjarige limiet te hanteren voor de 
duur van de bedrijfsactiviteiten.
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Motivering

Zie paragraaf 71 van de resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het vijfde 
cohesieverslag van de Commissie en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 
(2011/2035(INI)).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om financiële discipline aan te 
moedigen, moeten regelingen voor de 
vrijmaking van delen van vastleggingen 
voor een programma worden vastgesteld, 
met name wanneer een bedrag van de 
vrijmaking kan worden uitgezonderd, 
bijvoorbeeld wanneer een vertraging bij de 
uitvoering voortvloeit uit omstandigheden 
waarop de betrokken partij geen invloed 
had, die abnormaal en onvoorzien waren, 
of waarvan de gevolgen ondanks de 
geleverde inspanningen niet kunnen 
worden vermeden.

(51) Om financiële discipline aan te 
moedigen, moeten regelingen voor de 
vrijmaking van delen van vastleggingen 
voor een programma worden vastgesteld, 
met name wanneer een bedrag van de 
vrijmaking kan worden uitgezonderd, 
bijvoorbeeld wanneer een vertraging bij de 
uitvoering voortvloeit uit omstandigheden 
waarop de betrokken partij geen invloed 
had, die abnormaal en onvoorzien waren, 
of waarvan de gevolgen ondanks de 
geleverde inspanningen niet kunnen 
worden vermeden. Indien de betrokken 
lidstaat in financiële moeilijkheden 
verkeert, dient de Commissie op verzoek 
van die lidstaat het beheer van de 
middelen over te nemen en een specifiek 
programma op te zetten dat in het 
bijzonder is gericht op de bevordering van 
de economische groei van die lidstaat.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Om een reëel economisch effect te 
sorteren, mag de steun uit de Fondsen niet 
in de plaats komen van structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structuuruitgaven die de lidstaten in 

(60) Om een reëel economisch effect te 
sorteren, mag de steun uit de Fondsen niet 
in de plaats komen van structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structuuruitgaven die de lidstaten in 
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het kader van deze verordening moeten 
doen. Om ervoor te zorgen dat bij de steun 
uit de Fondsen rekening wordt gehouden 
met een ruimere economische context, 
moet de hoogte van de overheidsuitgaven 
worden bepaald met inachtneming van de 
algemene macro-economische 
omstandigheden waarin de financiering 
plaatsvindt, en wel op basis van de 
indicatoren die zijn vervat in de jaarlijks 
door de lidstaten in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1446/1997 van de 
Raad van 7 juli 1997 over versterking van 
het toezicht op begrotingssituaties en het 
toezicht op en de coördinatie van het 
economisch beleid ingediende stabiliteits-
en convergentieprogramma’s. De 
verificatie door de Commissie van het 
additionaliteitsbeginsel moet met name
zijn gericht op de lidstaten waar ten 
minste 15% van de bevolking in minder 
ontwikkelde en overgangsregio’s woont, 
daar de financiële middelen voor een 
groot deel voor deze regio’s bestemd zijn.

het kader van deze verordening moeten 
doen. Om ervoor te zorgen dat bij de steun 
uit de Fondsen rekening wordt gehouden 
met een ruimere economische context, 
moet de hoogte van de overheidsuitgaven 
worden bepaald met inachtneming van de 
algemene macro-economische 
omstandigheden waarin de financiering 
plaatsvindt, en wel op basis van de 
indicatoren die zijn vervat in de jaarlijks 
door de lidstaten in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1446/1997 van de 
Raad van 7 juli 1997 over versterking van 
het toezicht op begrotingssituaties en het 
toezicht op en de coördinatie van het 
economisch beleid ingediende stabiliteits-
en convergentieprogramma’s. De 
verificatie door de Commissie van het 
additionaliteitsbeginsel moet op alle 
regio's zijn gericht.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 86 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86 bis) In het geval van lidstaten die in 
een moeilijke financiële situatie verkeren 
of dreigen te geraken en die reeds steun 
als bedoeld in artikel 22, lid 1, ontvangen, 
dient de Commissie op verzoek 
gecorrigeerde of teruggevorderde 
middelen of rente-inkomsten of andere 
teruggevloeide bedragen of alle hiervoor 
genoemde geldbedragen in het kader van 
een speciaal programma onder direct 
beheer overeenkomstig [artikel 55, lid 1, 
onder a)] van het Financieel Reglement 
aan de betrokken lidstaat ter beschikking 
te stellen, waarbij de nadruk moet liggen 
op investeringen in groei, met name in op 
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het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 86 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86 ter) Om de financiële situatie van 
lidstaten die in een moeilijke financiële 
situatie verkeren of dreigen te geraken, 
niet verder te verergeren, dient de 
Commissie de teruggevorderde of 
opgeschorte bedragen op verzoek van de 
betrokken lidstaat zo snel mogelijk aan 
deze lidstaat ter beschikking te stellen, 
onder beheer van de Commissie en in het 
kader van een speciaal programma voor 
gerichte bevordering van groei, 
bijvoorbeeld in de vorm van steun voor op 
het bedrijfsleven gerichte infrastructuur.

Amendement 14

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 

(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. In 
het geval van projecten met een begroting 
van 10 miljoen EUR of meer dient de 
Commissie verplichte audits uit te voeren. 
Desondanks moet het mogelijk zijn te allen 
tijde een audit uit te voeren wanneer er 
ernstige aanwijzingen zijn dat er sprake is 
van onregelmatigheden, relocatie of 
fraude, dan wel, na afsluiting van een 
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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.

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
indien de auditautoriteit in de vorige 
programmaperiode betrouwbaar is 
gebleken.

Amendement 15

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, 
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 
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betreffende belangrijke projecten, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

betreffende belangrijke projecten, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen,
besluiten betreffende financiële correcties
en besluiten over speciale programma's 
voor lidstaten in financiële moeilijkheden
vast te stellen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) “categorie regio’s”: de indeling van 
regio’s als “minder ontwikkelde regio’s”, 
“overgangsregio’s” of “meer ontwikkelde 
regio’s” overeenkomstig artikel 82, lid 2;

(19) "categorie regio's": de indeling van 
regio's als "minder ontwikkelde regio's" of 
"meer ontwikkelde regio's" 
overeenkomstig artikel 82, lid 2;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het aan de GSK-fondsen toegewezen 
deel van de begroting van de Unie wordt 
onder gedeeld beheer door de lidstaten en 
de Commissie uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 53, onder b), van het Financieel 
Reglement, met uitzondering van het in 
artikel 84, lid 4, bedoelde bedrag van het 
CF dat naar de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen wordt 
overgeschreven en van innovatieve acties 
op initiatief van de Commissie uit hoofde 
van artikel 9 van de EFRO-verordening en 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie.

7. Het aan de GSK-fondsen toegewezen 
deel van de begroting van de Unie wordt 
onder gedeeld beheer door de lidstaten en 
de Commissie uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 53, onder b), van het Financieel 
Reglement, met uitzondering van het in 
artikel 84, lid 4, bedoelde bedrag van het 
CF dat naar de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen wordt 
overgeschreven en van innovatieve acties 
op initiatief van de Commissie uit hoofde 
van artikel 9 van de EFRO-verordening en 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie en van de in artikel 22, lid 2 
bis, van deze verordening genoemde 
programma's ter ondersteuning van 
lidstaten in financiële moeilijkheden.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvatting van de beoordeling of 
aan de ex-antevoorwaarden wordt voldaan 
en, indien dit niet het geval is, van de 
maatregelen die op nationaal en regionaal 
niveau moeten worden genomen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen;

ii) een samenvatting van de beoordeling of 
aan de ex-antevoorwaarden wordt voldaan 
en, indien dit niet het geval is, van de 
maatregelen die op Europees, nationaal en 
regionaal niveau moeten worden genomen, 
met een tijdschema voor de uitvoering van 
die maatregelen;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma’s 
beoordeelt de Commissie ook de 
informatie die wordt gegeven over het 
vervullen van de ex-antevoorwaarden. 
Wanneer zij een programma vaststelt, kan 
zij besluiten de tussentijdse betalingen aan 
het programma geheel of gedeeltelijk te 
schorsen totdat de maatregelen om aan een 
ex-antevoorwaarde te voldoen, naar 
tevredenheid zijn voltooid. Wanneer de 
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in 
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen.

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma’s 
beoordeelt de Commissie ook de 
informatie die wordt gegeven over het 
vervullen van de ex-antevoorwaarden. 
Wanneer zij een programma vaststelt, kan 
zij besluiten de tussentijdse betalingen aan 
het programma geheel of gedeeltelijk te 
schorsen totdat de maatregelen om aan een 
ex-antevoorwaarde te voldoen, naar 
tevredenheid zijn voltooid. Wanneer de 
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in 
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen. Ingeval een lidstaat in 
financiële moeilijkheden verkeert of 
dreigt te geraken, is artikel 22, lid 2 bis, 
van toepassing (verzoek om instelling van 
een speciaal programma onder beheer 
van de Commissie).

Amendement 20
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. In het geval van lidstaten die 
overeenkomstig lid 1, onder d), financiële 
bijstand ontvangen, kan de Commissie op 
verzoek van de betrokken lidstaat middels 
een uitvoeringshandeling een speciaal 
programma overeenkomstig [artikel 55, 
lid 1, onder a)] van het Financieel 
Reglement (direct beheer van middelen) 
instellen in het kader waarvan de 
opgeschorte bedragen kunnen worden 
gebruikt om de in lid 4 genoemde 
doelstelling (het creëren van een zo groot 
mogelijk effect van de beschikbare 
fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen) te verwezenlijken.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten die aan de in lid 1, onder 
a), b) of c), genoemde voorwaarden 
voldoen, kunnen ter stabilisatie van hun 
economische situatie en ter voorkoming 
van een rampzalige inkomstenderving de 
Commissie verzoeken middels een 
uitvoeringshandeling een speciaal 
programma overeenkomstig [artikel 55, 
lid 1, onder a)] van het Financieel 
Reglement (direct beheer van middelen) 
in te stellen dat waarborgt dat opgeschorte 
en/of van de betrokken lidstaat 
teruggevorderde bedragen zo spoedig 
mogelijk worden gebruikt om de in artikel 
21, lid 4, genoemde doelstelling (het 
creëren van een zo groot mogelijk effect 
van de beschikbare fondsen op de groei en 
het concurrentievermogen) te 
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verwezenlijken.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke prioriteit worden indicatoren 
vastgesteld aan de hand waarvan de 
vorderingen bij de uitvoering van het 
programma ten opzichte van de 
doelstellingen wordt beoordeeld als basis 
voor toezicht, evaluatie, en beoordeling 
van de prestaties. Deze omvatten:

Voor elke prioriteit worden meetbare 
kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren 
vastgesteld aan de hand waarvan de 
vorderingen bij de uitvoering van het 
programma ten opzichte van de 
doelstellingen wordt beoordeeld als basis 
voor toezicht, evaluatie, en beoordeling 
van de prestaties. Deze omvatten:

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elk GSK-fonds worden in de 
fondsspecifieke voorschriften 
gemeenschappelijke indicatoren en 
eventueel programmaspecifieke 
indicatoren vastgesteld.

Voor elk GSK-fonds worden in de 
fondsspecifieke voorschriften 
gemeenschappelijke meetbare kwalitatieve 
en kwantitatieve indicatoren en eventueel 
programmaspecifieke indicatoren 
vastgesteld.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In financiële moeilijkheden 
verkerende lidstaten die aan de in artikel 
22, lid 1, genoemde voorwaarden voldoen, 
kunnen, waar nodig bijgestaan door de 
Commissie, rente-inkomsten en andere 
behaalde voordelen investeren met het 
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oog op een zo groot mogelijke toename 
van groei en concurrentievermogen, met 
name in op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Motivering

In de context van het instrument voor risicodeling is aangetoond dat het nodig is om in 
lidstaten die in financiële moeilijkheden verkeren, infrastructuurprojecten te steunen, 
aangezien deze in hoge mate bijdragen tot een duurzaam concurrentievermogen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) infrastructuurprojecten.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In financiële moeilijkheden 
verkerende lidstaten die aan de in artikel 
22, lid 1, genoemde voorwaarden voldoen, 
kunnen, waar nodig bijgestaan door de 
Commissie, de in de leden 1 en 2 bedoelde 
middelen besteden met het oog op een zo 
groot mogelijke toename van de groei en 
het concurrentievermogen, met name in 
op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 39
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt. Het nog 
na tien jaar na afsluiting van het 
programma overschietende bedrag wordt 
overgeheveld naar de algemene begroting 
van de Unie.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In financiële moeilijkheden 
verkerende lidstaten die aan de in artikel 
22, lid 1, genoemde voorwaarden voldoen, 
kunnen, waar nodig bijgestaan door de 
Commissie, de in artikel 38, lid 1 en 2, 
bedoelde middelen besteden met het oog 
op een zo groot mogelijke toename van de 
groei en het concurrentievermogen, met 
name in op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) de toereikendheid van de geplande 
of daadwerkelijk getroffen maatregelen 
om de in artikel 5 bedoelde personen te 
betrekken bij de voorbereiding, 
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uitvoering, monitoring en evaluatie van 
het partnerschapscontract en de 
programma's.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) procedures om de juistheid en 
regelmatigheid van de gedeclareerde 
uitgaven te waarborgen;

c) procedures om de juistheid en 
regelmatigheid van de gedeclareerde 
uitgaven en de naleving van het beginsel 
van goed financieel beheer te waarborgen;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin 
van het Financieel Reglement kan de 
termijn voor een aanvraag betreffende een 
tussentijdse betaling maximaal negen 
maanden uitstellen als:

1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin 
van het Financieel Reglement kan de 
termijn voor een aanvraag betreffende een 
tussentijdse betaling maximaal negen 
maanden uitstellen als aan een of meer 
van de volgende voorwaarden is voldaan:

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verricht financiële 
correcties door de bijdrage van de Unie aan 
een programma geheel of gedeeltelijk in te 
trekken en bedragen van de lidstaat terug te 

1. De Commissie verricht financiële 
correcties door de bijdrage van de Unie aan 
een programma geheel of gedeeltelijk in te 
trekken en bedragen van de lidstaat terug te 
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vorderen om uitgaven die in strijd met het 
toepasselijke recht van de Unie en 
nationale recht zijn verricht, van 
financiering door de Unie uit te sluiten, 
ook in verband met door de Commissie of 
de Europese Rekenkamer vastgestelde
tekortkomingen in de beheers- en 
controlesystemen van lidstaten.

vorderen om uitgaven die in strijd met het 
toepasselijke recht van de Unie en 
nationale recht zijn verricht, van 
financiering door de Unie uit te sluiten, 
ook in verband met tekortkomingen in de 
beheers- en controlesystemen van lidstaten
die zijn vastgesteld door de Commissie of 
de Europese Rekenkamer of die zijn 
vastgesteld door de lidstaat, maar 
waarvoor de lidstaat in kwestie geen 
adequate correctie heeft uitgevoerd.

Motivering

Om te zorgen voor een stimulans voor de lidstaten om wetsschendingen op behoorlijke wijze 
te corrigeren.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie houdt bij haar besluit 
over de hoogte van de financiële correctie 
uit hoofde van lid 1 rekening met de aard 
en de ernst van de inbreuk op het 
toepasselijke recht van de Unie of 
nationale recht, alsook met de financiële 
gevolgen voor de begroting van de Unie.

3. De Commissie houdt bij haar besluit 
over de hoogte van de financiële correctie
uit hoofde van lid 1 rekening met de aard 
en de ernst van de inbreuk op het 
toepasselijke recht van de Unie of 
nationale recht, ook in verband met 
tekortkomingen in de beheers- en 
controlesystemen van lidstaten, alsook met 
de financiële gevolgen voor de begroting 
van de Unie.

Motivering

Aanpassing aan lid 1 van dit artikel.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien een in financiële 
moeilijkheden verkerende lidstaat aan de 
in artikel 22, lid 1, genoemde 
voorwaarden voldoet, stelt de Commissie 
op verzoek middels een 
uitvoeringshandeling een speciaal 
programma in onder direct beheer 
overeenkomstig [artikel 55, lid 1, onder 
a)] van het Financieel Reglement om 
bedragen die zijn opgeschort of 
teruggevorderd of beide alsmede rente-
inkomsten of niet gebruikte middelen van 
de betrokken lidstaat te bundelen en te 
investeren in een optimale bevordering 
van de groei en de economische prestaties, 
met name in op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de in financiële 
moeilijkheden verkerende lidstaat onder 
artikel 22, lid 1, valt, worden de 
ingehouden steunbedragen in het kader 
van een door de Commissie 
overeenkomstig [artikel 55, lid 1, onder 
a)] van het Financieel Reglement beheerd 
en middels een uitvoeringshandeling 
ingesteld programma geïnvesteerd in 
prioriteiten op het gebied van bevordering 
van de groei en het 
concurrentievermogen, met name in op 
het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten, teneinde verdere 
nadelige gevolgen voor de economie in de 
regio's te voorkomen.

Amendement 36
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Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De middelen voor het doel “investeren 
in groei en werkgelegenheid” worden aan 
de volgende drie categorieën regio’s van 
NUTS-niveau 2 toegewezen:

2. De middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" worden aan de 
volgende twee categorieën regio's van 
NUTS-niveau 2 toegewezen:

Amendement 37

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 38

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 twee 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.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onmiddellijk na de inwerkingtreding 
van deze verordening keurt de Commissie 

4. Onmiddellijk na de inwerkingtreding 
van deze verordening keurt de Commissie 
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bij uitvoeringshandeling een besluit goed 
tot vaststelling van de lijst van de regio’s 
die aan de criteria voor de in lid 2 bedoelde
drie categorieën regio’s voldoen, alsmede 
van de lidstaten die aan de in lid 3 
vermelde criteria voldoen. Deze lijst geldt 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020.

bij uitvoeringshandeling een besluit goed 
tot vaststelling van de lijst van de regio's 
die aan de criteria voor de in lid 2 bedoelde
twee categorieën regio's voldoen, alsmede 
van de lidstaten die aan de in lid 3 
vermelde criteria voldoen. Deze lijst geldt 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 50,13% (d.w.z. in totaal 162 589 839 
384 euro) voor de minder ontwikkelde 
regio’s;

a) 62,14% voor de minder ontwikkelde 
regio's;

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 12,01% (d.w.z. in totaal 
38 951 564 661 euro) voor de 
overgangsregio’s;

Schrappen

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 16,39% (d.w.z. in totaal 
53 142 922 017 euro) voor de meer 
ontwikkelde regio’s;

c) 16,39% voor de meer ontwikkelde 
regio's;

Amendement 43
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Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 21,19% (d.w.z. in totaal 
68 710 486 782 euro) voor de door het 
Cohesiefonds ondersteunde lidstaten;

d) 21,19% voor de door het Cohesiefonds 
ondersteunde lidstaten;

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 0,29% (d.w.z. in totaal 
925 680 000 euro) als aanvullende 
financiering voor de in artikel 349 van het 
Verdrag bedoelde ultraperifere gebieden en 
de regio’s van NUTS-niveau 2 die aan de 
criteria in artikel 2 van Protocol nr. 6 bij 
het Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden voldoen.

e) 0,29% als aanvullende financiering voor 
de in artikel 349 van het Verdrag bedoelde 
ultraperifere gebieden en de regio's van
NUTS-niveau 2 die aan de criteria in
artikel 2 van Protocol nr. 6 bij het Verdrag 
betreffende de toetreding van Finland, 
Oostenrijk en Zweden voldoen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio’s en 
overgangsregio’s: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart 
en het werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio's: de 
in aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart en het 
werkloosheidspercentage;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 3. In elke lidstaat wordt ten minste 15%
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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.

van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's en 25%
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.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De middelen voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” bedragen 
3,48% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
Fondsen voor de periode 2014-2020 (d.w.z. 
in totaal 11 700 000 004 euro).

8. De middelen voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" bedragen 7%
van de totale middelen die beschikbaar zijn 
voor vastleggingen uit de Fondsen voor de 
periode 2014-2020.

Motivering

Zie paragraaf 37 van de resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het vijfde 
cohesieverslag van de Commissie en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 
(2011/2035(INI)).

Amendement 48

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 en de meer 
ontwikkelde regio's, zijn niet 
overschrijfbaar tussen deze categorieën 
regio's.
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alleen in de lidstaten waar de minder 
ontwikkelde en overgangsregio’s ten 
minste 15% van de totale bevolking 
uitmaken, wordt geverifieerd of het 
niveau van de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven voor het doel 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
in de betrokken periode is gehandhaafd.

Schrappen

Motivering

De voorgeschreven additionaliteit moet in alle lidstaten worden geverifieerd. Zie de 
paragrafen 1 en 2 van de resolutie van het EP van 5 juli 2011 (2011/2035(INI)): "ziet voorts 
meerwaarde in Europese steun wanneer gesubsidieerde projecten op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau bijdragen aan de verwezenlijking van pan-Europese doelstellingen op het 
gebied van Europese integratie, economische groei, research [...] en deze toegevoegde 
waarde zonder Europese impuls niet mogelijk zou zijn".

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als onderdeel van een of meer operationele 
programma’s kunnen het EFRO en het 
Cohesiefonds steun verlenen aan een 
concrete actie die een reeks 
werkzaamheden, activiteiten of diensten 
omvat en die bedoeld is om op zichzelf een 
ondeelbare taak van nauwkeurig 
omschreven economische of technische 
aard, met duidelijk omschreven doelen, te 
vervullen en waarvan de totale kosten 
hoger zijn dan 50 000 000 euro (“groot 
project”). Financieringinstrumenten 
worden niet als grote projecten beschouwd.

Als onderdeel van een of meer operationele 
programma’s kunnen het EFRO en het 
Cohesiefonds steun verlenen aan een 
concrete actie die een reeks 
werkzaamheden, activiteiten of diensten 
omvat en die bedoeld is om op zichzelf een 
ondeelbare taak van nauwkeurig 
omschreven economische of technische 
aard, met duidelijk omschreven doelen, te 
vervullen en waarvan de totale kosten 
hoger zijn dan 10 000 000 euro ("groot 
project"). Financieringinstrumenten 
worden niet als grote projecten beschouwd.
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de beoordeling van grote 
projecten beoordeelt de Commissie of de 
financiële bijdrage uit de fondsen tot een 
aanzienlijk banenverlies op bestaande 
locaties in de Unie zou leiden, teneinde te 
garanderen dat financiering van de Unie 
niet bijdraagt aan relocaties binnen de 
Unie.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De auditautoriteit waarborgt dat er audits 
worden uitgevoerd op de beheers- en
controlesystemen, op een passende 
steekproef van concrete acties en op de 
jaarrekeningen.

De auditautoriteit waarborgt dat er audits 
worden uitgevoerd op de behoorlijke 
werking van het beheers- en
controlesysteem van de operationele 
programma's alsook op een passende 
steekproef van concrete acties op basis van 
de bij de Commissie gedeclareerde 
uitgaven. Een steekproef is passend als 
deze gebaseerd is op statistische methodes. 
Indien het als gevolg van het beperkte 
aantal operaties desalniettemin niet 
mogelijk is om statistische methodes toe te 
passen, kan gebruik worden gemaakt van 
een formele methode en zo worden 
gezorgd voor een representatieve 
steekproef uit de gedeclareerde uitgaven 
en de auditinstantie in staat worden 
gesteld om geldige conclusies te trekken 
ten aanzien van de al dan niet 
doeltreffende werking van het systeem.

Amendement 53
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Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst-{}- Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om de voorwaarden te bepalen 
waaraan deze audits moeten voldoen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen ter vaststelling van de 
modaliteiten van dergelijke gepaste 
statistische of niet-statistische 
steekproefmethodes.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt er bij haar besluit om 
deze documenten al dan niet op te vragen 
rekening mee of de beheers- en 
controlesystemen voor het operationele 
programma lijken op de in de voorgaande 
programmeringsperiode gebruikte 
systemen, alsook met de vraag of de 
beheersautoriteit tevens de functie van 
certificeringsautoriteit vervult en met 
eventuele bewijzen voor de goede werking 
van de systemen.

De Commissie past bij haar besluit om 
deze documenten al dan niet op te vragen
een risicogerichte aanpak toe, rekening
houdend met de vraag of de beheers- en 
controlesystemen voor het operationele 
programma lijken op de in de voorgaande 
programmeringsperiode gebruikte 
systemen, alsook met de vraag of de 
beheersautoriteit tevens de functie van 
certificeringsautoriteit vervult en met 
eventuele bewijzen voor de goede werking 
van de systemen.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 4 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedelegeerde ordonnateurs leggen in 
hun jaarlijkse activiteitenverslagen uit 
hoe de Commissie haar rol als 
toezichthouder heeft vervuld, wat de 
accreditatie betreft.
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Motivering

Om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer in de paragrafen 25 en 26 van 
haar advies nr. 7/2011.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een in financiële 
moeilijkheden verkerende lidstaat aan de 
in artikel 22, lid 1, genoemde 
voorwaarden voldoet, stelt de Commissie 
op verzoek middels een 
uitvoeringshandeling een speciaal 
programma in onder direct beheer 
overeenkomstig [artikel 55, lid 1, onder 
a)] van het Financieel Reglement om 
opgeschorte en/of teruggevorderde 
bedragen alsmede rente-inkomsten of niet 
gebruikte middelen van de betrokken 
lidstaat te bundelen en te investeren in 
een optimale bevordering van de groei, 
met name in op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 131 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie kan ingeval zij 
gebruik maakten van de procedure 
overeenkomstig artikel 137, uitsluitend 
financiële correcties aanbrengen met 
betrekking tot uitgaven gedurende 
financiële jaren waarvoor de 
jaarrekeningen zijn of hadden moeten 
worden ingediend. Er kunnen geen 
correcties worden aangebracht op de 
krachtens lid 1 en 2 van onderhavige 
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artikel als afgelopen beschouwde uitgaven 
waarvoor de driejarige periode krachtens 
artikel 132, lid 1 is verstreken, behalve 
indien er onregelmatigheden worden 
vastgesteld in de vorm van niet-naleving 
van artikel 61 alsook in de in artikel 136, 
lid 4 en 5 genoemde gevallen.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 134 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan de tussentijdse 
betalingen op het niveau van prioritaire 
assen of operationele programma’s geheel 
of gedeeltelijk schorsen als:

1. De Commissie kan de tussentijdse 
betalingen op het niveau van prioritaire 
assen of operationele programma’s geheel 
of gedeeltelijk schorsen als aan een of 
meer van de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenkomstig lid 2 ingetrokken 
bijdrage uit de Fondsen kan door de 
lidstaat, behoudens lid 4, worden 
hergebruikt binnen het betrokken 
operationele programma.

3. Als onregelmatigheden zijn voorkomen, 
opgespoord en gecorrigeerd en de lidstaat 
voor deze onregelmatigheden een 
adequate financiële aanpassing heeft 
uitgevoerd, kan de overeenkomstig lid 2 
ingetrokken bijdrage uit de Fondsen door 
de lidstaat, behoudens lid 4, slechts 
eenmaal worden hergebruikt binnen het 
betrokken operationele programma.

Motivering

Verduidelijking van de regel dat de lidstaten de middelen moeten kunnen hergebruiken, als 
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onregelmatigheden zijn ontdekt en de lidstaat deze zelf op behoorlijke wijze heeft aangepakt.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Financiële correcties laten de 
verplichting voor de lidstaat in kwestie om 
de bedragen in kwestie overeenkomstig 
artikel 112, lid 2, terug te vorderen, 
onverlet. 

Motivering

Om te verduidelijken dat in elk geval tot terugvordering moet worden overgegaan.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie past overeenkomstig 
artikel 77 financiële correcties toe door de 
bijdrage van de Unie aan een operationeel 
programma door middel van 
uitvoeringshandelingen volledig of 
gedeeltelijk in te trekken als zij, na het 
nodige onderzoek, tot de conclusie komt 
dat:

1. De Commissie past overeenkomstig 
artikel 77 financiële correcties toe door de 
bijdrage van de Unie aan een operationeel 
programma door middel van 
uitvoeringshandelingen volledig of 
gedeeltelijk in te trekken als zij, na het 
nodige onderzoek, tot de conclusie komt 
dat aan een of meer van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiële correcties die een netto 
correctie tot gevolg hebben, 
vertegenwoordigen 
bestemmingsontvangsten in hetzelfde 
hoofdstuk van de algemene begroting van 
de Europese Unie.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien een in financiële 
moeilijkheden verkerende lidstaat aan de 
in artikel 22, lid 1, genoemde 
voorwaarden voldoet, stelt de Commissie 
op verzoek middels een 
uitvoeringshandeling een speciaal 
programma in onder direct beheer 
overeenkomstig [artikel 55, lid 1, onder 
a)] van het Financieel Reglement om 
bedragen die zijn opgeschort of 
teruggevorderd of beide alsmede rente-
inkomsten of niet gebruikte middelen van 
de betrokken lidstaat te bundelen en te 
investeren in een optimale bevordering 
van de groei, met name in op het 
bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Als het Europees Parlement of de 
Raad hierom verzoekt, publiceert de 
Europese Rekenkamer een advies over de 
gedelegeerde handelingen in artikel 20, 
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lid 4, artikel 54, lid 1, artikel 58, artikel 
77, lid 1, artikel 112, lid 2, artikel 114, lid 
8, artikel 114, lid 9, artikel 114, lid 10, 
artikel 116, lid 1, artikel 116, lid 6, en 
artikel 136, lid 6.

Motivering

Om het Europees Parlement en de Raad in staat te stellen hun mening te vormen op basis van 
het deskundigenverslag van de Rekenkamer.
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