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PA_Legam

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 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Ingevolge artikel 317 van het Verdrag 
moeten, in het kader van gedeeld beheer, 
de voorwaarden worden vastgesteld die de 
Commissie in staat stellen haar 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de algemene begroting van de Unie op 
te nemen, en moeten de 
samenwerkingsverplichtingen van de 
lidstaten worden verduidelijkt. Dankzij 
deze voorwaarden moet de Commissie de 
zekerheid kunnen krijgen dat de lidstaten 
het Fonds aanwenden op legale en 
regelmatige wijze en in overeenstemming 
met het beginsel van goed financieel 
beheer in de zin van Verordening nr. […] 
van de Raad […] houdende het 
Financieel Reglement van toepassing op 
de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen (hierna het "Financieel 
Reglement" genoemd)1.

(5) Ingevolge artikel 317 van het Verdrag 
moeten, in het kader van gedeeld beheer, 
de voorwaarden worden vastgesteld die de 
Commissie in staat stellen haar 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de algemene begroting van de Unie op 
te nemen, en moeten de 
samenwerkingsverplichtingen van de 
lidstaten worden verduidelijkt. Dankzij 
deze voorwaarden moet de Commissie de 
zekerheid kunnen krijgen dat de lidstaten 
de GSK-fondsen aanwenden op legale en 
regelmatige wijze en in overeenstemming 
met het beginsel van goed financieel 
beheer in de zin van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 tot vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen1 ("het Financieel 
Reglement"). Bij de uitoefening van haar 
verantwoordelijkheden voor de uitvoering 
van de begroting moet de Commissie in 
toenemende mate gebruik maken van 
prestatie-audits.

_____________ ____________
1 PB L , , blz. .. 1PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Or. en



PA\927264NL.doc 3/8 PE505.992v01-00

NL

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Die bepalingen garanderen ook dat de 
ondersteunde concrete acties in 
overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie en het nationale recht, met name wat 
de veiligheid van de aan de meest 
behoeftigen gedistribueerde goederen 
betreft.

(6) Die bepalingen moeten in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van het Financieel Reglement en 
garanderen ook dat de ondersteunde 
concrete acties in overeenstemming zijn 
met het recht van de Unie en het nationale 
recht, met name wat de veiligheid van de 
aan de meest behoeftigen gedistribueerde 
goederen betreft.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de bijdrage tot de doelstelling van de 
Unie om tegen 2020 ten minste 20 miljoen 
minder mensen bloot te stellen aan het 
risico op armoede en sociale uitsluiting, 
gelet op de soort materiële deprivatie die 
moet worden aangepakt, rekening houdend 
met de nationale situatie op het gebied van 
armoede, sociale uitsluiting en materiële 
deprivatie.

(a) de bijdrage tot de doelstelling van de 
Unie om tegen 2020 ten minste 20 miljoen 
minder mensen bloot te stellen aan het 
risico op armoede en sociale uitsluiting, 
gelet op de soort materiële deprivatie die 
moet worden aangepakt, rekening houdend 
met de nationale situatie op het gebied van 
armoede, sociale uitsluiting en materiële 
deprivatie, alsmede mensen met een 
negatief inkomen en bezit;

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verricht op eigen initiatief, 
in nauwe samenwerking met de lidstaten 
en met steun van externe deskundigen een 
ex-postevaluatie van de doeltreffendheid 
en duurzaamheid van de behaalde 
resultaten en van de toegevoegde waarde 
van het Fonds. Die ex-postevaluatie moet 
uiterlijk op 31 december 2023 voltooid 
zijn.

De Commissie verricht op eigen initiatief, 
in nauwe samenwerking met de lidstaten 
en met steun van externe deskundigen een 
ex-postevaluatie van de doeltreffendheid 
en duurzaamheid van de behaalde 
resultaten en van de toegevoegde waarde 
van het Fonds met betrekking tot 
recentelijk behoeftig geraakte mensen met 
een negatief inkomen en huiseigenaren 
met een negatief vermogen. Die ex-
postevaluatie moet uiterlijk op 
31 december 2023 voltooid zijn.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. de in artikel 56, lid 5, onder a), van het 
Financieel Reglement bedoelde 
jaarrekeningen op te stellen;

2. de in artikel 59, lid 5, onder a), van het 
Financieel Reglement bedoelde 
jaarrekeningen op te stellen;

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor alle officiële uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaat en de 
Commissie wordt een systeem voor 

4. Voor alle officiële uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaat en de 
Commissie wordt een systeem voor 
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elektronische gegevensuitwisseling 
gebruikt dat wordt opgericht 
overeenkomstig de door de Commissie 
door middel van uitvoeringshandelingen
vastgestelde voorwaarden. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 60, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

elektronische gegevensuitwisseling 
gebruikt dat wordt opgericht 
overeenkomstig de door de Commissie 
door middel van een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 59
vastgestelde voorwaarden.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De auditautoriteit stelt binnen zes 
maanden na de vaststelling van het 
operationeel programma een auditstrategie 
op. In de auditstrategie worden de 
auditmethoden, de steekproefmethode voor 
audits van concrete acties en de planning 
van audits voor het lopende en de twee 
volgende boekjaren vastgesteld. De 
auditstrategie wordt van 2016 tot en met 
2022 jaarlijks bijgewerkt. Op verzoek 
verstrekt de auditautoriteit de auditstrategie 
aan de Commissie.

4. De auditautoriteit stelt binnen zes 
maanden na de vaststelling van het 
operationeel programma een auditstrategie 
op. In de auditstrategie worden de 
auditmethoden, de steekproefmethode voor 
audits van concrete acties en de planning 
van audits voor het lopende en de twee 
volgende boekjaren vastgesteld. De 
auditstrategie wordt van 2016 tot en met 
2022 jaarlijks bijgewerkt. De 
auditautoriteit verstrekt de auditstrategie 
aan de Commissie. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om van de auditautoriteit te 
verlangen haar auditstrategie te wijzigen 
op een wijze die de Commissie nodig acht 
om te waarborgen dat de audits op juiste 
wijze en overeenkomstig internationaal 
gangbare auditnormen worden 
uitgevoerd. Hierbij ziet de Commissie erop 
toe dat voldoende rekening wordt 
gehouden met prestatie-audits.

Or. en



PE505.992v01-00 6/8 PA\927264NL.doc

NL

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 5 – alinea 1 – letter r

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r) een auditoordeel overeenkomstig 
artikel 56, lid 5, van het Financieel 
Reglement;

(a) een auditadvies overeenkomstig artikel 
59, lid 5, van het Financieel Reglement;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen modellen vast 
voor de auditstrategie, het auditoordeel en 
het jaarlijkse controleverslag, alsmede de 
steekproefmethode als bedoeld in lid 4. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 60, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

6. De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen modellen vast 
voor de auditstrategie, het auditadvies en 
het jaarlijkse controleverslag, alsmede de 
steekproefmethode als bedoeld in lid 4. Die 
gedelegeerde handelingen worden volgens 
de in artikel 59 bedoelde procedure
vastgesteld.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan verlangen dat een 
lidstaat de nodige maatregelen neemt om 
de doeltreffende werking van zijn beheers-
en controlesystemen of de juistheid van de 
uitgaven overeenkomstig deze verordening 
te waarborgen.

3. De Commissie verlangt dat een lidstaat 
de nodige maatregelen neemt om de 
doeltreffende werking van zijn beheers- en 
controlesystemen of de juistheid van de 
uitgaven overeenkomstig deze verordening 
te waarborgen.
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Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vanaf 2015 tot en met 2022 dienen de 
aangewezen instanties elk jaar uiterlijk op 
15 februari van het jaar volgend op het 
einde van het boekjaar overeenkomstig 
artikel 56 van het Financieel Reglement de 
volgende documenten en informatie bij de 
Commissie in:

1. Vanaf 2015 tot en met 2022 dienen de 
aangewezen instanties elk jaar uiterlijk op 
15 februari van het jaar volgend op het 
einde van het boekjaar overeenkomstig 
artikel 59 van het Financieel Reglement de 
volgende documenten en informatie bij de 
Commissie in:

(d quinquies) de gecertificeerde 
jaarrekeningen van de betrokken instanties 
die overeenkomstig artikel 32 zijn 
aangewezen, in de zin van artikel 56, lid 5, 
van het Financieel Reglement;

(a) de gecertificeerde jaarrekeningen van 
de betrokken instanties die overeenkomstig 
artikel 32 zijn aangewezen, in de zin van 
artikel 59, lid 5, van het Financieel 
Reglement;

(e sexies) de beheersverklaring in de zin 
van artikel 56, lid 5, van het Financieel 
Reglement;

(b) de beheersverklaring in de zin van 
artikel 59, lid 5, van het Financieel 
Reglement;

(f septies) een jaarlijkse samenvatting van 
de definitieve auditverslagen en van de 
verrichte controles, met een analyse van de 
aard en de omvang van fouten en 
tekortkomingen en met opgave van de 
reeds genomen of geplande corrigerende 
maatregelen;

(c) een jaarlijkse samenvatting van de 
definitieve auditverslagen en van de 
verrichte controles, met een analyse van de 
aard en de omvang van fouten en 
tekortkomingen en met opgave van de 
reeds genomen of geplande corrigerende 
maatregelen;

(g octies) een auditoordeel door de
aangewezen onafhankelijke auditinstantie
in de zin van artikel 56, lid 5, van het 
Financieel Reglement, vergezeld van een 
controleverslag met de bevindingen van de 
uitgevoerde audits voor het boekjaar 
waarop het oordeel betrekking heeft.

(d) een auditadvies door het aangewezen 
onafhankelijk auditorgaan in de zin van 
artikel 59, lid 5, van het Financieel 
Reglement, vergezeld van een 
controleverslag met de bevindingen van de 
uitgevoerde audits voor het boekjaar 
waarop het oordeel betrekking heeft;

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat alle 
ondersteunende documenten over concrete 
acties gedurende drie jaar op verzoek aan 
de Commissie en de Europese Rekenkamer 
ter beschikking worden gesteld. Deze 
termijn van drie jaar gaat in op 
31 december van het jaar waarin de 
rekeningen overeenkomstig artikel 47 
door de Commissie worden goedgekeurd 
of uiterlijk op de datum waarop het 
eindsaldo wordt betaald.

1. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat alle 
ondersteunende documenten over concrete 
acties gedurende vijf jaar op verzoek aan 
de Commissie en de Europese Rekenkamer 
ter beschikking worden gesteld. Deze 
termijn van vijf jaar gaat in op de datum 
waarop het eindsaldo wordt betaald.

In geval van gerechtelijke of 
administratieve procedures of op een met 
redenen omkleed verzoek van de 
Commissie wordt deze termijn van drie
jaar geschorst.

In geval van gerechtelijke of 
administratieve procedures of op een met 
redenen omkleed verzoek van de 
Commissie wordt deze termijn van vijf jaar 
geschorst.

Or. en


