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AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken 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. […] tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de jaarlijkse begroting van 
de Unie zijn de algemene beginselen 
vastgelegd met betrekking tot de 
uitvoering van de jaarlijkse begroting van 
de Unie. Het is bijgevolg nodig te zorgen 
voor samenhang tussen deze verordening 
en de bepalingen die van toepassing zijn 
op het ESF.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichtingen van de autoriteiten 
voor het programma in verband met 
beheer, controle en audit betreffende de 
concrete actie worden nagekomen door de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
het programma in het kader waarvan die 
concrete actie wordt gesteund of zij sluiten 
overeenkomsten met de autoriteiten in de 
lidstaat waarin de concrete actie wordt 
uitgevoerd, mits wordt voldaan aan de in 
lid 2, onder a), vastgestelde voorwaarden 
en de verplichtingen in verband met 
beheer, controle en audit betreffende de 

b) de verplichtingen van de autoriteiten 
voor het programma in verband met 
beheer, controle en audit betreffende de 
concrete actie worden nagekomen door de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
het programma in het kader waarvan die 
concrete actie wordt gesteund of zij sluiten 
overeenkomsten met de autoriteiten in de 
lidstaat waarin de concrete actie wordt 
uitgevoerd.
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concrete actie.

Motivering

Aanpassen aan COM(2011)0615.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de in artikel 59, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] bedoelde 
uitgaven komt de aankoop van 
infrastructuur, land en vastgoed niet in 
aanmerking voor een bijdrage uit het ESF.

3. Naast de in artikel 59, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] bedoelde 
uitgaven komt de aankoop van 
infrastructuur, land en vastgoed, ongeacht 
de waarde ervan, niet in aanmerking voor 
een bijdrage uit het ESF.

Motivering

Aanpassen aan COM(2011)0615.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële audit heeft uitsluitend tot 
doel te verifiëren of is voldaan aan de 
voorwaarden voor terugbetaling door de 
Commissie op basis van de 
standaardschalen van eenheidskosten en 
vaste bedragen.

Iedere financiële audit die nodig wordt 
geacht heeft tot doel te verifiëren of is 
voldaan aan de voorwaarden voor 
terugbetaling door de Commissie op basis 
van de standaardschalen van 
eenheidskosten en vaste bedragen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer deze vormen van financiering Wanneer deze vormen van financiering 
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worden gebruikt, kunnen de lidstaten hun 
eigen boekhoudpraktijken voor de 
ondersteuning van concrete acties 
toepassen. Voor de uitvoering van deze 
verordening en Verordening (EU) nr. […] 
worden deze boekhoudpraktijken en de 
daaruit voortvloeiende bedragen niet 
onderworpen aan een audit door de 
auditautoriteit of door de Commissie.

worden gebruikt, kunnen de lidstaten hun 
eigen boekhoudpraktijken voor de 
ondersteuning van concrete acties 
toepassen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde 
wetshandelingen vast te stellen voor de 
bepaling van de specifieke regels en 
voorwaarden voor de aanvragen van de 
lidstaten, waaronder maximumbedragen, 
voor beleidsgebaseerde garanties, waarbij 
er met name op wordt toegezien dat het 
gebruik daarvan niet leidt tot excessieve 
schuldniveaus van de overheidsorganen.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde 
wetshandelingen vast te stellen voor de 
bepaling van de specifieke regels en 
voorwaarden voor de aanvragen van de 
lidstaten, waaronder maximumbedragen, 
voor beleidsgebaseerde garanties, waarbij 
er met name op wordt toegezien dat het 
gebruik daarvan niet leidt tot excessieve 
schuldniveaus van de overheidsorganen.
Deze gedelegeerde handelingen dienen in 
overeenstemming te zijn met de 
beginselen die zijn vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. […] tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de jaarlijkse begroting van de Unie.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1 – paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gemeenschappelijke indicatoren 
betreffende het beheer van ESF-middelen 
in de lidstaten:
- aantal personeelsleden dat tot taak heeft 
de ESF-middelen in de respectieve 
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lidstaten te beheren, toe te kennen en te 
controleren.
Alle gegevens moeten worden uitgesplitst 
op basis van de overeenkomstige NUTS-
niveaus.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1 – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die gegevens over de deelnemers aan een 
door het ESF gesteunde concrete actie 
moeten worden verstrekt in de jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen, als aangegeven in 
artikel 44, leden 1 en 2, en artikel 101, lid 
1, van Verordening (EU) nr. […]. Alle 
gegevens moeten naar geslacht worden 
uitgesplitst.

Die gegevens over de deelnemers aan een 
door het ESF gesteunde concrete actie 
moeten worden verstrekt in de jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen, als aangegeven in 
artikel 44, leden 1 en 2, en artikel 101, lid 
1, van Verordening (EU) nr. […]. Alle 
gegevens moeten naar geslacht worden 
uitgesplitst alsook op basis van de NUTS-
niveaus.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…].

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…]. De gegevens moeten worden 
uitgesplitst op basis van de NUTS-
niveaus.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 – paragraaf 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…]. Alle gegevens moeten naar geslacht 
worden uitgesplitst.

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…]. Alle gegevens moeten naar geslacht 
worden uitgesplitst alsook op basis van de 
NUTS-niveaus.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. […]. Zij moeten 
worden verzameld op basis van een 
representatieve steekproef van deelnemers 
binnen elke prioritaire as. De interne 
validiteit van de steekproef moet zodanig 
worden gegarandeerd dat de gegevens 
kunnen worden gegeneraliseerd op het 
niveau van de prioritaire as. Alle gegevens 
moeten naar geslacht worden uitgesplitst.

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. […]. Zij moeten 
worden verzameld op basis van een 
representatieve steekproef van deelnemers 
binnen elke prioritaire as. De interne 
validiteit van de steekproef moet zodanig 
worden gegarandeerd dat de gegevens 
kunnen worden gegeneraliseerd op het 
niveau van de prioritaire as. Alle gegevens 
moeten naar geslacht worden uitgesplitst 
alsook op basis van de NUTS-niveaus.
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