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BEKNOPTE MOTIVERING

In deze fase van de onderhandelingsprocedure wenst de rapporteur een aantal amendementen in 
te dienen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- De amendementen op artikel 7 hebben betrekking op twee verschillende kwesties. Het eerste 
amendement dient om de deelnemende lidstaten de mogelijkheid te bieden om één enkele 
instantie aan te wijzen voor het geven van adviezen over kwesties op het gebied van gelijke 
kansen, waarmee de uitvoering van dit vereiste aanzienlijk zou worden vereenvoudigd. Het 
tweede amendement dient ter verduidelijking van het proces tot wijziging van een 
samenwerkingsprogramma, aangezien de Commissie hier in haar voorstel geen aandacht aan 
besteedt.

- Om de ETS-verordening te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de 
gemeenschappelijke verordening (GV) wordt een amendement ingediend op artikel 20, waarin 
wordt bepaald dat lidstaten wordt toegestaan de auditautoriteit deel te laten uitmaken van de 
dezelfde instantie als de beheersautoriteit, mits deze autoriteiten functioneel onafhankelijk 
zijn.

- Auditautoriteiten hebben mogelijkerwijs niet de bevoegdheid tot het uitvoeren van audits in de 
verschillende lidstaten. Daarom voorziet het commissievoorstel in een groep auditors die is 
samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat. De amendementen op artikel 23 
dienen om te verduidelijken dat deze vertegenwoordigers onafhankelijk moeten zijn en 
moeten beschikken over de nodige deskundigheid en vakbekwaamheid. Daarnaast moet de 
auditautoriteit in de auditstrategie een toelichting geven op de maatregelen die in dit verband 
zijn genomen.

- Het amendement op artikel 25 biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van één enkele 
rekening voor alle kasstromen in verband met een afzonderlijk samenwerkingsprogramma.
Met deze mogelijkheid wordt de administratieve last verminderd en wordt een duidelijk 
controlespoor achtergelaten.

Hoewel er in dit stadium geen relevante amendementen zijn ingediend, wil de rapporteur de 
Commissie wijzen op drie punten die nog nader bekeken moeten worden indien de resultaten van 
het debat over de GV (COM(2011)0615) hiertoe aanleiding geven:

(1) De GV bevat regels inzake het uitvoeren van een evaluatie van de prestaties in 2017 en 2019, 
om te beoordelen in hoeverre de mijlpalen zijn bereikt die in de programma's zijn 
vastgesteld. Het is niet geheel duidelijk hoe dit vereiste moet worden toegepast op de ETS-
verordening, gezien de verschillende actoren die hierbij betrokken zijn.

(2) De GV voert "partnerschapscontracten" in, waarin de regelingen zijn vastgelegd om te 
waarborgen dat de operationele programma's aansluiten bij de doelstellingen van de Unie 
voor 2020. In de ETS-verordening wordt geen aandacht besteed aan de specifieke 
uitdagingen voor partnerschapscontracten in verband met grensoverschrijdende 
samenwerking tussen lidstaten en derde landen met zeer uiteenlopende structuren.

(3) Overeenkomstig artikel 41 van de GV wordt een "toezichtcomité" opgericht dat toezicht 
houdt op de uitvoering van het programma. Een dergelijk toezichtcomité moet ook worden 
opgericht voor de programma's van de Europese territoriale samenwerking. Het voorstel van 
de Commissie besteedt echter geen aandacht aan de specifieke aspecten van de ETS-
programma's, waaronder met name de kwestie van stemrecht, van belang gezien de 
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uiteenlopende omstandigheden in lidstaten en derde landen.

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
betreffende de financiële bepalingen die 
van toepassing zijn op de algemene 
begroting van de Unie1 zijn de algemene 
beginselen vastgelegd met betrekking tot 
de uitvoering van de jaarlijkse begroting 
van de Unie. Het is noodzakelijk om de 
samenhang tussen die verordening en de 
bepalingen inzake het EFRO te 
waarborgen.
___________
1 PB L …

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Eén enkele auditautoriteit moet 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van alle in artikel 116 van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [GV] vermelde functies 
om uniforme normen in het gehele 
programmagebied te garanderen. Als dit 
niet mogelijk is, moet een groep auditors 
de auditautoriteit van het programma 
kunnen bijstaan.

(31) Eén enkele auditautoriteit moet 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van alle in artikel 116 van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [GV] vermelde functies 
om uniforme normen in het gehele 
programmagebied te garanderen. Als dit 
niet mogelijk is, moet een groep auditors 
de auditautoriteit van het programma 
kunnen bijstaan. De toepassing van 
internationaal erkende auditnormen moet 
vereist zijn om audits van voldoende 
kwaliteit te kunnen waarborgen.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voegen een advies van de 
nationale instanties voor gelijke kansen 
over de in de punten ii) en iii) bedoelde 
maatregelen bij het voorstel voor een 
samenwerkingsprogramma.

De lidstaten voegen een advies van de 
nationale instanties voor gelijke kansen 
over de in de punten ii) en iii) bedoelde 
maatregelen bij het voorstel voor een 
samenwerkingsprogramma. De lidstaten 
kunnen één nationale instantie voor 
gelijke kansen aanwijzen voor het geven 
van dit advies over elk 
samenwerkingsprogramma als geheel.

Motivering

Dit amendement dient om de deelnemende lidstaten de mogelijkheid te bieden om een enkele 
instantie aan te wijzen voor het geven van adviezen over kwesties op het gebied van gelijke 
kansen, waarmee de uitvoering van dit vereiste aanzienlijk zou worden vereenvoudigd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De deelnemende lidstaten en, waar van 
toepassing, derde landen of gebieden 
bevestigen schriftelijk hun instemming met 
de inhoud van een 
samenwerkingsprogramma voordat het bij 
de Commissie wordt ingediend. Deze 
instemming omvat ook een verbintenis van 
alle deelnemende lidstaten om de nodige 
medefinanciering voor de uitvoering van 
het samenwerkingsprogramma te 
verstrekken.

5. De deelnemende lidstaten en, waar van 
toepassing, derde landen of gebieden 
bevestigen schriftelijk hun instemming met 
de inhoud van een 
samenwerkingsprogramma voordat het bij 
de Commissie wordt ingediend. Deze 
instemming omvat ook een verbintenis van 
alle deelnemende lidstaten om de nodige 
medefinanciering voor de uitvoering van 
het samenwerkingsprogramma te 
verstrekken. Dezelfde procedure, namelijk 
de instemming van alle deelnemende 
lidstaten en derde landen of gebieden, is 
tevens noodzakelijk in geval van een 
wijziging van het 
samenwerkingsprogramma in 
overeenstemming met artikel 26 van 
Verordening (EG) nr. [...]/2012 [GV].
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De personeelskosten van een concrete actie 
kunnen worden berekend als een vast 
percentage, met een maximum van 15 %, 
van de directe kosten, met uitzondering van 
de personeelskosten, van die concrete actie.

De personeelskosten van een concrete actie 
kunnen worden berekend als een vast 
percentage, met een maximum van 20%, 
van de directe kosten, met uitzondering van 
de personeelskosten, van die concrete actie.

Motivering

Het door de Commissie voorgestelde percentage is ontoereikend gezien de specifieke aard van 
de ETS-programma's, waarvan met name de personeelskosten zeer hoog zijn.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 113, 
leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] wijzen de aan een 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten één enkele beheersautoriteit en 
voor de toepassing van artikel 113, lid 4, 
van die verordening één enkele 
auditautoriteit aan die in dezelfde lidstaat 
gevestigd zijn.

1. Voor de toepassing van artikel 113, 
leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] wijzen de aan een 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten één enkele beheersautoriteit en 
voor de toepassing van artikel 113, lid 4, 
van die verordening één enkele 
auditautoriteit aan die in dezelfde lidstaat 
gevestigd zijn. De aan een 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten kunnen deze enkele 
beheersautoriteit aanwijzen als 
certificeringsautoriteit.

Motivering

De beheersautoriteit van een ETS-programma moet niet worden verplicht ook taken in verband 
met de certificering van dit programma op zich te nemen, maar wel moet de mogelijkheid van het 
samenvoegen van beheers- en certificeringsactiviteiten op basis van vrijwilligheid worden 
opgenomen.
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Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De beheersautoriteit en de 
auditautoriteit mogen deel uitmaken van 
dezelfde publieke autoriteit of instantie, 
mits het beginsel van scheiding van 
functies wordt nageleefd. 

Motivering

Dit amendement dient om de ETS-verordening te vereenvoudigen en in overeenstemming te 
brengen met de GV, waarin wordt bepaald dat lidstaten wordt toegestaan de auditautoriteit deel 
te laten uitmaken van dezelfde instantie als de beheersautoriteit, mits deze autoriteiten 
functioneel onafhankelijk zijn. Dit geeft de lidstaten de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
ervaring die is opgedaan in de huidige programmeringsperiode. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die controleurs zijn, waar mogelijk,
dezelfde instanties die verantwoordelijk 
zijn voor het verrichten van die verificaties 
voor de operationele programma's in het 
kader van de doelstelling "investeren in 
groei en werkgelegenheid" of, in het geval 
van derde landen, voor het verrichten van 
vergelijkbare verificaties in het kader van 
externe beleidsinstrumenten van de Unie.

Die controleurs kunnen dezelfde instanties 
zijn die verantwoordelijk zijn voor het 
verrichten van die verificaties voor de 
operationele programma's in het kader van 
de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid" of, in het geval van 
derde landen, voor het verrichten van 
vergelijkbare verificaties in het kader van 
externe beleidsinstrumenten van de Unie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De auditors zijn functioneel 
onafhankelijk van de controleurs die 
verificaties uit hoofde van artikel 22 

3. De auditautoriteit ziet erop toe dat de in 
lid 2 van dit artikel bedoelde 
vertegenwoordigers functioneel 
onafhankelijk zijn, met name van de 
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verrichten. controleurs die verificaties uit hoofde van 
artikel 22 verrichten, en dat deze 
vertegenwoordigers over de nodige 
deskundigheid en vakbekwaamheid 
beschikken om de audits uit te voeren 
overeenkomstig internationaal erkende 
normen. 

Motivering

De auditautoriteit is een belangrijke factor voor de uitvoering van de toezichthoudende rol door 
de Commissie. De toepassing van internationaal erkende auditnormen waarborgt dat de audits 
van voldoende kwaliteit zijn. Daarnaast wordt met dit amendement benadrukt dat deze 
vertegenwoordigers onafhankelijk moeten zijn en moeten beschikken over de nodige 
deskundigheid en vakbekwaamheid.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De auditstrategie zoals voorzien in 
artikel 116, lid 4 van Verordening (EU) 
nr. […]/2012 [GV] bevat een toelichting 
op de maatregelen die de auditautoriteit 
heeft genomen ter nakoming van de 
vereisten van lid 3.

Motivering

Auditautoriteiten hebben mogelijkerwijs niet de bevoegdheid tot het uitvoeren van audits in de 
verschillende lidstaten. Daarom voorziet het commissievoorstel in een groep auditors die is 
samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat. De auditautoriteit moet in de 
auditstrategie een toelichting geven op de maatregelen die in dit verband zijn genomen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De verslagen van de auditautoriteit 
worden toegezonden aan de voor controle 
verantwoordelijke nationale instanties van 
de lidstaten die deelnemen aan het 
programma voor territoriale 
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samenwerking, alsmede aan de Europese 
Rekenkamer.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EFRO-steun voor 
samenwerkingsprogramma's wordt op één 
enkele rekening zonder nationale 
subrekeningen betaald.

1. De EFRO-steun voor 
samenwerkingsprogramma's wordt op één 
enkele rekening zonder nationale 
subrekeningen betaald. Deze rekening kan 
worden gebruikt voor alle met het 
programma samenhangende uitgaven en 
ontvangsten.

Motivering

Dit amendement voorziet in de mogelijkheid om gebruik te maken van één enkele rekening voor 
alle kasstromen in verband met een afzonderlijk samenwerkingsprogramma. Met deze 
mogelijkheid wordt de administratieve last verminderd en wordt een duidelijk controlespoor 
achtergelaten.
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