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BEKNOPTE MOTIVERING

Op basis van de mededeling betreffende het nieuwe meerjarig financieel kader voor de periode 
2014-2020 en de agenda voor "slimme regelgeving" vaardigt de Commissie een nieuwe 
verordening uit en stelt zij een vereenvoudiging van de regelgeving ten aanzien van de fondsen 
voor. De Commissie constateert dat de verscheidenheid en de versnippering van de regelgeving 
voor de steunprogramma's in de huidige programmeringsperiode zowel de uitvoering als de 
controle van deze programma's gecompliceerd en moeilijk maken. Voorts is de Commissie van 
mening dat de fondsen complementaire doelstellingen nastreven en dat de effectiviteit van de 
fondsen op basis van hun onderlinge synergieën kan worden geoptimaliseerd wanneer zij worden 
onderworpen aan een gemeenschappelijk kader van algemene regels en bepalingen.

Het voorstel voor een verordening van de Commissie komt op een uiterst cruciaal tijdstip, gezien 
de economische en financiële crisis die de economische groei in veel lidstaten ernstig heeft 
geschaad en die tot een dramatische verslechtering van de maatschappelijke omstandigheden 
heeft geleid. De economieën van veel lidstaten bevinden zich in een recessie, het sociale vangnet 
raakt ontwricht, terwijl de werkloosheid en de armoede in de hele Unie toenemen.

De gevolgen voor alle Europese regio's zijn dan ook enorm, enerzijds omdat de bestaande 
ongelijkheden zich verdiepen en anderzijds omdat hier nieuwe onevenwichtigheden bijkomen.
Binnen deze context is een cruciale rol weggelegd voor het regionaal beleid en het cohesiebeleid.

Als gevolg van de financiële crisis en de verhoogde druk op de begrotingen van de lidstaten zijn 
er minder nationale financieringsmiddelen beschikbaar om de Europese programma's optimaal te 
benutten, terwijl de productieve overheidsinvesteringen afnemen. De uit de fondsen afkomstige 
middelen zijn een noodzakelijke financieringsbron voor de verwezenlijking van de programma's, 
terwijl zij in hoge mate kunnen bijdragen aan het economisch herstel in de lidstaten die door de 
crisis zijn getroffen en aan het wegnemen van sociale ongelijkheden.

Een efficiënter en optimaal gebruik van de subsidies en een grotere flexibiliteit op het gebied van 
de werkzaamheden van de fondsen zouden kunnen bijdragen aan de ondersteuning van 
activiteiten die de economische groei bevorderen en die beleid stimuleren ter bevordering van 
volledige werkgelegenheid en vermindering van de werkloosheid.

De rapporteur is van mening dat het voorstel van de Commissie voor een verordening 
betreffende gemeenschappelijke bepalingen voor de fondsen die steun verlenen in het kader van 
het cohesiebeleid onder voorwaarden kan bijdragen aan de vergroting van de doeltreffendheid 
van deze fondsen en aan de optimale benutting van de subsidies.

Hij staat echter niet achter het voorstel van de Commissie om het cohesiebeleid en de 
doelstellingen en de fondsen van het cohesiebeleid onder te brengen bij de macro-economische 
Europa 2020-strategie. Hij is van mening dat dit de wezenlijke rol van het cohesiebeleid zal 
vertroebelen en ondergraven. De rol van het cohesiebeleid ligt in het waarborgen van de 
evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de lidstaten ten einde daadwerkelijke 
maatschappelijke en economische cohesie te verwezenlijken. Het beleid dat echter tot op heden 
in het kader van de Europa 2020-strategie is gevolgd, heeft de gevolgen van de crisis verergerd 
en geleid tot een toename van de sociale ongelijkheden, de werkloosheid en de armoede.

De rapporteur verwerpt tevens iedere poging om het cohesiebeleid en de fondsen die dit beleid 
ondersteunen te koppelen aan het stabiliteits- en groeipact, de economische beleidsaansturing of 
andere economische en begrotingsovereenkomsten van de lidstaten. Zijns inziens moet er geen 
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verband worden gelegd tussen het cohesiebeleid en de mogelijkheid van de lidstaten om een 
alternatief anticyclisch economisch beleid te voeren. Hij is voorts van mening dat de financiële 
middelen die de Europese regio's uit de fondsen ontvangen niet afhankelijk moeten zijn van de 
naleving van macro-economische bepalingen die voortvloeien uit het economisch beleid van de 
Unie. De bestraffing van lidstaten draagt niet bij aan een grotere doeltreffendheid van het 
cohesiebeleid, terwijl de opschorting van betalingen een zware slag toebrengt aan lidstaten die 
met problemen kampen en steun ontvangen.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel om het medefinancieringspercentage met 10% te 
verhogen in lidstaten die met begrotingsmoeilijkheden kampen. Hij is van mening dat de directe 
tenuitvoerlegging van de verhoging in combinatie met de actualisering van de activiteiten van de 
fondsen zal bijdragen aan de verwezenlijking van programma's die duurzame groei en volledige 
werkgelegenheid beogen.

Tot slot is de rapporteur van oordeel dat de selectie van begunstigden van de fondsen moet 
plaatsvinden op grond van werkelijke ontwikkeling en niet slechts op grond van economische 
groei, en hij stelt derhalve voor om de bbp-indicator aan te vullen met andere indicatoren ter 
beoordeling van aanvullende economische, sociale en milieugerelateerde factoren.    

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De economische en financiële 
crisis heeft de lidstaten en hun burgers 
hard getroffen en zij heeft ernstige 
gevolgen gehad voor alle Europese 
regio's. De economieën van veel lidstaten 
bevinden zich in een recessie, de 
maatschappelijke omstandigheden 
verslechteren, terwijl de werkloosheid 
tegelijkertijd toeneemt tot historisch hoge 
niveaus. Als gevolg hiervan ontstaan 
nieuwe ongelijkheden met betrekking tot 
de ontwikkeling van de regio's, terwijl 
reeds bestaande ongelijkheden zich verder 
verdiepen. Binnen deze context vervult het 
cohesiebeleid een bijzonder belangrijke 
rol aangezien het op doorslaggevende 
wijze kan bijdragen aan economisch 
herstel, de bevordering van duurzame, 
slimme en inclusieve ontwikkeling en de 
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verkleining van sociale en geografische 
ongelijkheden. Aangezien de druk op de 
nationale overheidsmiddelen als gevolg 
van de crisis is toegenomen en de 
capaciteit om te lenen in de private sector 
is verminderd, vormen de GSK-fondsen 
een noodzakelijke financieringsbron om 
de gevolgen van de crisis het hoofd te 
bieden. Het is daarom essentieel dat de in 
het kader van het cohesiebeleid genomen 
maatregelen flexibeler worden teneinde 
maximaal en optimaal gebruik te maken 
van de GSK-fondsen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Het cohesiebeleid moet steun 
bieden aan alternatieve groeimaatregelen 
die gericht zijn op daadwerkelijke 
convergentie en duurzame ontwikkeling. 
De maatregelen die in dit kader worden 
genomen, moeten zijn gericht op de 
bevordering van solidariteit, de schepping 
van banen en duurzame werkgelegenheid, 
de waarborging van kwalitatief 
hoogstaande overheidsdiensten, 
rechtvaardigheid op het gebied van milieu 
en de vermindering van werkloosheid en 
sociale uitsluiting.

Amendement 3

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 

Schrappen
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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.

Motivering

Iedere poging om het cohesiebeleid en de doelstellingen en fondsen van dit beleid te koppelen 
aan het stabiliteits- en groeipact, de economische beleidsaansturing of andere economische en 
begrotingsovereenkomsten van de lidstaten, moet worden verworpen. Het opleggen van de 
naleving van macro-economische bepalingen strookt niet met de officieel vastgelegde rol van het 
cohesiebeleid, noch met de rol die het cohesiebeleid in werkelijkheid vervult.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het cohesiebeleid moet niet 
worden gekoppeld aan het stabiliteits- en 
groeipact, noch aan het pakket voor 
economische beleidsaansturing, dat dit 
pact verder aanscherpt. De onderliggende 
uitgangspunten van het cohesiebeleid en 
het stabiliteits- en groeipact zijn 
ontegenzeggelijk verschillend en de 
doelstellingen ervan compleet 
tegenovergesteld. De rol van het 
cohesiebeleid moet niet liggen in het 
opleggen van strikte macro-economische 
en financiële voorschriften en hieruit 
voortvloeiende bezuinigingsmaatregelen, 
noch in het bestraffen van lidstaten. Het 
cohesiebeleid is daarentegen opgezet met 
het oog op de vermindering en het 
verhelpen van de onevenwichtigheden en 
problemen die als gevolg van de 
tenuitvoerlegging van het 
markteconomisch beleid in Europese 
regio's ontstaan, en draagt op deze wijze 
bij aan de verkleining van de 
ongelijkheden wat betreft de groei in de 
lidstaten en aan de bevordering van 
economische en sociale cohesie, teneinde 
daadwerkelijke convergentie te 
verwezenlijken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Financieringsinstrumenten worden 
steeds belangrijker wegens hun 
hefboomeffect op GSK-fondsen en hun 
vermogen uiteenlopende vormen van 
publieke en private middelen te 
combineren ter ondersteuning van
beleidsdoelstellingen van de overheid, en 
omdat revolverende financieringsvormen 
de steun op langere termijn duurzamer 
maakt.

(22) Financieringsinstrumenten worden 
steeds belangrijker wegens hun 
hefboomeffect op GSK-fondsen en hun 
vermogen uiteenlopende vormen van 
publieke en private middelen te 
combineren om beleidsdoelstellingen van 
de overheid te ondersteunen, publiek-
private samenwerking te bevorderen en 
alternatieve financieringsbronnen aan te 
boren, alsook om belangrijke revolverende 
financieringsmiddelen voor strategische 
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investeringen te waarborgen, ten einde 
duurzame investeringen op lange termijn 
te bevorderen en het groeipotentieel van 
de Unie te vergroten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Door de GSK-fondsen ondersteunde 
financieringsinstrumenten moeten worden 
gebruikt om op kosteneffectieve wijze en 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de programma’s tegemoet te komen
aan specifieke behoeften van de markt, 
maar mogen niet in de plaats komen van 
private financiering. Daarom moet het 
besluit steunmaatregelen door middel van 
financieringsinstrumenten te financieren, 
worden genomen op basis van een ex-ante-
analyse.

(23) Door de GSK-fondsen ondersteunde 
financieringsinstrumenten moeten worden 
gebruikt om tekortkomingen van de markt 
of suboptimale investeringssituaties vast 
te stellen en aan te pakken, ten einde zo
op kosteneffectieve wijze en in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de programma's in te springen op
specifieke behoeften van de markt, waarbij 
dergelijke instrumenten niet in de plaats
mogen komen van private financiering. 
Daarom moet het besluit steunmaatregelen 
door middel van financieringsinstrumenten 
te financieren, worden genomen op basis 
van een ex-ante-beoordeling, waarin 
rechtstreeks tegemoet wordt gekomen aan 
lokale en regionale investeringsbehoeften 
en -potentieel, de mogelijkheden voor 
deelname van de private sector worden 
verkend en de door de 
financieringsinstrumenten in kwestie 
gegenereerde toegevoegde waarde wordt 
geëvalueerd, ten einde er op die manier 
voor te zorgen dat flexibele en efficiënte 
antwoorden worden gevonden voor de 
uitdagingen op het gebied van 
ontwikkeling waarmee de Europese 
regio's kampen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Er moeten specifieke regels worden (27) Er moeten specifieke regels worden 
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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
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.

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 
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. Er dienen 
gedetailleerde bepalingen betreffende 
verslaglegging te worden opgesteld voor 
de beheersautoriteiten, de lidstaten, 
alsook voor de Commissie, die jaarlijks de 
aangeleverde informatie verzamelt met 
betrekking tot het gebruik en de 
doeltreffendheid van 
financieringsinstrumenten voor 
verschillende GSK-fondsen, thematische 
doelstellingen en lidstaten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om de Commissie in staat te stellen 
toezicht uit te oefenen op de vorderingen 
bij het bereiken van de doelstellingen van 
de Unie moeten de lidstaten 
voortgangsrapporten over de uitvoering 
van de partnerschapscontracten indienen. 
Op basis van die verslagen moet de 
Commissie in 2017 en 2019 een 
strategieverslag over de gemaakte 
vorderingen opstellen.

(31) Om de Commissie in staat te stellen 
toezicht uit te oefenen op de vorderingen 
bij het bereiken van de doelstellingen van 
de Unie moeten de lidstaten 
voortgangsrapporten over de uitvoering 
van de partnerschapscontracten indienen. 
Op basis van die verslagen moet de 
Commissie in 2017 en 2019 een 
strategieverslag over de gemaakte 
vorderingen opstellen. In een bijlage bij 
het jaarlijkse uitvoeringsverslag dienen 
lidstaten een specifiek verslag op te 
nemen over operaties waarbij gebruik 
wordt gemaakt van 
financieringsinstrumenten.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 55 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55 bis) De financiële crisis heeft 
aangetoond dat het gebruik van het bbp 
als enige indicator voor de selectie van de 
begunstigden van steun uit de GSK-
fondsen, niet volstaat. Het is noodzakelijk 
dat de daadwerkelijke 
ontwikkelingsniveaus van de Europese 
regio's, alsook de mogelijkheid van een 
lidstaat om een eigen bijdrage aan de 
verwezenlijking van de acties te leveren, 
beter worden meegewogen, ten einde een 
betere en rechtvaardigere verdeling van 
de middelen tussen de lidstaten te 
bewerkstelligen. Om die reden wordt het 
noodzakelijk geacht verdere 
haalbaarheidsstudies uit te voeren naar de 
invoering en het gebruik van aanvullende 
indicatoren. Voorts is het essentieel om de 
werkelijke niveaus van het regionale bbp 
te combineren met het vermogen van de 
lidstaat zijn eigen regio's te ondersteunen, 
alsook om rekening te houden met de 
trends op middellange termijn in de 
ontwikkeling van het bbp van de 
verschillende regio's. Voor een grotere 
efficiëntie in het gebruik en het ontwerp 
van de GSK-fondsen moet rekening 
worden gehouden met het bbp van de 
meest recente periode ten opzichte van de 
programmeringsperiode.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85) Om de financiële belangen van de 
Unie te vrijwaren en te voorzien in 
middelen om een doeltreffende 
implementatie van het programma te 
waarborgen, moeten er maatregelen 

(85) Om de financiële belangen van de 
Unie te vrijwaren en te voorzien in 
middelen om een doeltreffende 
implementatie van het programma te 
waarborgen, moeten er maatregelen 
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worden genomen op grond waarvan de 
Commissie betalingen op het niveau van 
een prioritaire as of een operationeel 
programma kan schorsen.

worden genomen op grond waarvan de 
Commissie betalingen op het niveau van 
een prioritaire as of een operationeel 
programma kan schorsen. Besluiten 
betreffende de opschorting van de 
betalingen moeten niet worden gekoppeld 
aan het economisch beleid van de 
lidstaten, maar uitsluitend aan de 
constatering van ernstige inbreuken op 
het systeem voor het beheer, de controle 
en het monitoren van de programma's, 
alsook aan onregelmatigheden bij de 
uitgaven waarvoor de lidstaat geen 
corrigerende maatregelen heeft genomen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
 Artikel 4 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie en de lidstaten zien, met 
name door toezicht, rapportage en 
evaluatie, toe op de doeltreffendheid van 
de GSK-fondsen.

9. De Commissie en de lidstaten zien, met 
name door programmering, uitvoering,
toezicht, evaluatie en rapportage, toe op de 
doeltreffendheid van de GSK-fondsen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
 Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een lidstaat tijdelijk met 
begrotingsproblemen of een ernstige 
economische neergang kampt, kan de 
Commissie de betrokken lidstaat 
verzoeken te beoordelen of de 
partnerschapsovereenkomst kan en moet 
worden herzien of gewijzigd zodat de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei kunnen 
worden verwezenlijkt.

Amendement 13
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel “Europese 
territoriale samenwerking” en aan titel V 
van de EFMZV-verordening toegewezen 
middelen, vormt een prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

1% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel “Europese 
territoriale samenwerking” en aan titel V 
van de EFMZV-verordening toegewezen 
middelen, vormt een prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

Motivering

Aangezien het besluit van de Commissie met betrekking tot de toewijzing van de prestatiereserve 
aan programma's en prioriteiten die aan de streefdoelen voldoen pas in 2019 wordt genomen, 
bestaat de vrees dat de lidstaten gedurende de resterende tijdsduur van de 
programmeringsperiode niet in staat zullen zijn een dusdanig groot bedrag aan opzijgezette 
middelen uit te geven of effectief te gebruiken. Bovendien is het onduidelijk welke criteria zullen 
worden gebruikt voor langetermijnprogramma's die ook na de programmeringsperiode van 
2014-2020 doorlopen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Schrappen
Voorwaardelijkheid in verband met de 

coördinatie van economisch beleid van de 
lidstaten

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

c) de Raad het door de betrokken lidstaat 
ingediende plan met corrigerende 
maatregelen overeenkomstig artikel 8, 
lid 2, van Verordening (EU) nr. [...] [EIP-
verordening] heeft onderschreven of de 
procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden overeenkomstig 
artikel 10, lid 5, van die verordening is 
opgeschort, dan wel de Raad de procedure 
bij buitensporige onevenwichtigheden 
overeenkomstig artikel 11 van die 
verordening heeft afgesloten;
d) de Commissie heeft vastgesteld dat de 
lidstaat maatregelen heeft genomen om 
een aanpassingsprogramma als bedoeld 
in Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad of Verordening (EG) nr. 332/2002 
van de Raad uit te voeren en bijgevolg de 
uitbetaling van de aan deze lidstaat 
toegekende financiële bijstand heeft 
goedgekeurd;
e) de Raad van bewind van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme heeft vastgesteld 
dat voldaan is aan een voorwaarden die 
verbonden is aan financiële bijstand in de 
vorm van een ESM-lening aan de 
betrokken lidstaat en bijgevolg heeft 
besloten de aan deze lidstaat toegekende 
stabiliteitssteun uit te betalen.
Terzelfder tijd besluit de Raad, op voorstel 
van de Commissie, om de geschorste 
vastleggingen overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EU) nr. [...] van de 
Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020, 
opnieuw op de begroting te plaatsen.

Motivering

De koppeling van het cohesiebeleid en de fondsen aan het stabiliteits- en groeipact, de 
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economische beleidsaansturing of andere economische overeenkomsten van de lidstaten, moet 
worden verworpen. De geldstromen vanuit de fondsen naar de Europese regio's kunnen niet 
worden stopgezet omdat lidstaten niet aan bepaalde macro-economische voorwaarden voldoen. 
Het cohesiebeleid heeft als rol een evenwichtige ontwikkeling te waarborgen en ongelijkheden 
weg te nemen. Opschorting van betalingen aan lidstaten in moeilijkheden zal de situatie 
verergeren.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verhoging van betalingen voor lidstaten 
met tijdelijke begrotingsproblemen

Verhoging van betalingen voor lidstaten 
die kampen met tijdelijke 
begrotingsproblemen en een ernstige 
economische neergang zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 1466/97 en 
Verordening (EG) nr. 1467/97

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) indien de betrokken lidstaat kampt 
met een ernstige economische neergang 
zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 
1466/97 en Verordening (EG) nr. 
1467/97. 

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verhoogde tussentijdse 
betalingen worden zo spoedig mogelijk ter 
beschikking van de beheersautoriteit 
gesteld en worden op volledig 
transparante wijze gebruikt voor de 
verrichting van betalingen ter uitvoering 
van het operationele programma.
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Motivering

Om een directe en doeltreffende verhoging van het financieringspercentage te bewerkstelligen 
dient de procedure voor de verhoogde tussentijdse betalingen zo kort mogelijk te zijn, terwijl de 
beheersautoriteiten van de lidstaten die met tijdelijke begrotingsproblemen kampen de 
betalingen zo snel mogelijk moeten ontvangen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie doet binnen drie 
maanden na de datum waarop het 
programma is ingediend haar opmerkingen 
toekomen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie alle noodzakelijke aanvullende 
informatie en past zo nodig het 
voorgestelde programma aan.

2. De Commissie doet binnen drie 
maanden na de datum waarop het 
programma is ingediend haar naar 
behoren gemotiveerde opmerkingen 
toekomen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie alle noodzakelijke aanvullende 
informatie en past zo nodig het 
voorgestelde programma
dienovereenkomstig aan.

Motivering

De Commissie moet waarborgen dat er goed onderbouwde besluiten worden genomen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Op initiatief van de lidstaat of van 
de Commissie kunnen operationele 
programma’s in overeenstemming met de 
betrokken lidstaat en de lokale of 
regionale autoriteiten opnieuw worden 
onderzocht en, indien nodig, voor het 
resterende gedeelte van de 
programmeringsperiode worden herzien 
in een of meerdere van de volgende 
gevallen:
a) om meer of op een andere wijze 
rekening te houden met belangrijke 
wijzigingen in de communautaire, 
nationale of regionale prioriteiten;
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b) wegens moeilijkheden bij de uitvoering.

Motivering

Het is van groot belang dat aan het begin van artikel 26 van de nieuwe verordening betreffende 
de gemeenschappelijke bepalingen voor de fondsen duidelijk wordt gewezen op de mogelijkheid 
om operationele programma's te wijzigen en de gevallen waarin dit mogelijk is, overeenkomstig 
artikel 33 van de af te schaffen Verordening (EG) nr. 1028/2006, terwijl vervolgens het 
procedureel kader moet worden gevolgd.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken. 
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken. 
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden en zijn gericht 
op de bewerkstelliging van duurzame 
institutionele capaciteit.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie geeft voor aanvang van de 
programmeringsperiode 2014-2020 een 
vastomlijnde definitie van de in alinea 1 
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van deze bepaling genoemde vormen van 
bijstand, samen met de hieraan verbonden 
subsidiabiliteitscriteria.

Motivering

Er moeten heldere definities bestaan ten aanzien van wat de termen "prijs" en "terugvorderbare 
bijstand" inhouden en wat de voorwaarden voor genoemde bijstand zijn.

Amendement 22

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 en 
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart, het omgerekende 
netto beschikbare inkomen per inwoner
en het werkloosheidspercentage;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 134 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een evaluatie van de prestaties heeft 
uitgewezen dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioritaire 
as niet zijn bereikt;

Schrappen

Motivering

De Commissie moet alleen over de mogelijkheid beschikken om de tussentijdse betalingen geheel 
of gedeeltelijk op te schorten wanneer er sprake is van ernstige schending van het beheers- en 
controlesysteem of van ernstige betalingsonregelmatigheden. 

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 134 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de lidstaat niet of niet naar Schrappen
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tevredenheid antwoordt overeenkomstig 
artikel 20, lid 3.

Motivering

De Commissie moet alleen over de mogelijkheid beschikken om de tussentijdse betalingen geheel 
of gedeeltelijk op te schorten wanneer er sprake is van ernstige inbreuk op het beheers- en 
controlesysteem of van ernstige betalingsonregelmatigheden.
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