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BEKNOPTE MOTIVERING

Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie bevat diverse nieuwe elementen die tot hevige 
discussies hebben geleid in de Europese Raad en in het Europees Parlement, niet alleen tussen 
bepaalde fracties, maar zelfs tussen parlementsleden binnen een fractie. De inzet is niet gering:
de cohesie van de zich voortdurend uitbreidende gemeenschap en het op basis van onderlinge 
solidariteit verlichten van de spanningen tussen de verschillende lidstaten, regio's en volkeren die 
op elkaar aangewezen zijn. Deze solidariteit is onvoorstelbaar - vooral op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale aspecten - zonder gelijke kansen, en daarom is het van primair 
belang om op zo eerlijk en duurzaam mogelijke wijze de ongelijkheden die voortkomen uit 
historische, economische en sociale verschillen aan te pakken in een nieuwe eeuw waarin Europa 
is uitgegroeid tot een economische reus, maar waarbij het fijne en harmonieuze "weefsel" van de 
solidariteit nog ontbreekt.

Europa kampt ondanks zijn spectaculaire successen uit het verleden en de resultaten die geboekt 
zijn op het gebied van integratie momenteel met verschillende soorten crises. Op hetzelfde 
moment moet Europa het hoofd bieden aan institutionele, financieel-economische, 
sociaaldemografische uitdagingen, uitdagingen in het energiebeleid en op het gebied van vervoer 
en logistiek. Dit biedt tevens mogelijkheden als daaraan de juiste veranderingen ten grondslag 
liggen, dat wil zeggen constante en voorspelbare veranderingen die zijn gebaseerd op een 
duurzaam evenwicht. Daarom moet met elke radicale verandering voorzichtig en omzichtig 
worden omgesprongen, vooral als het gaat om een functionerend stelsel van uitvoerende 
instellingen.

Dit voorstel voor een verordening is gebaseerd op een manier van denken die berust op de 
solidariteit die ruim vijftig jaar geleden tussen de oprichtende lidstaten ontstond, en die vrede en 
ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan en niet alleen gevoed werd door de idealen van 
sociale solidariteit, maar naderhand ook steeds meer door het cohesieconcept. Dit heeft geleid tot 
de mentaliteit die de afgelopen decennia de belangrijkste en tegelijkertijd meest aantrekkelijke 
reden voor toetreding is geworden voor de nieuwste lidstaten in een zich voortdurend 
uitbreidende Unie. De kracht van de interne markt en gemeenschappelijk optreden wordt tot de 
dag van vandaag gegarandeerd door een systeem dat gebaseerd is op een zekere mate van 
solidariteit en dat zorgt voor een gedeeltelijke herverdeling. 

Om te kunnen profiteren van de Europese solidariteit moet iedereen over dezelfde kansen 
beschikken, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken en het inwonertal van de 
lidstaten, maar tegelijkertijd mag de verordening die moet worden aangenomen niet 
onaanvaardbaar discriminerend zijn voor de afzonderlijke lidstaten. Dit is geen gemakkelijke 
opgave. Het mag echter geen ontheffing betekenen van een versterkte discipline bij het beheer 
van gemeenschappelijke fondsen, integendeel: het geld van de Europese belastingbetalers mag 
niet ten prooi vallen aan nalatigheid en gebrek aan verantwoordelijkheid.

Aan de andere kant mag de verscherping van de discipline geen doel op zich zijn en mag dit niet 
gepaard gaan met steeds moeilijker uit te voeren administratieve verplichtingen en minder 
bevoegdheden voor de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Zowel de 
bevoegdheden als de verplichtingen (de verantwoordelijkheid) moeten in verhouding staan tot de 
rechten en de verwachtingen en de eerlijke verdeling daarvan tussen de instellingen. De 
rapporteur is vast van mening dat de extra bevoegdheden niet gepaard mogen gaan met relatief 
minder verantwoordelijkheid voor de Europese Commissie. De vermindering van de nationale 
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administratieve, regionale of lokale uitvoeringslasten of een beperking van de competentie van 
de lidstaten kan alleen evenredig en in te rechtvaardigen mate worden gewijzigd, op basis van de 
juiste berekeningen en inhoudelijke argumenten.

Het doel van de verordening moet zijn dat elke cent van de Europese burgers die bestemd is voor 
solidariteit en cohesie op de juiste plaats terechtkomt, en niet dat er uiteindelijk na de 
grootschalige uitbreidingen en met de stabilisatie van de steeds sterker wordende interne en meer 
geïntegreerde markt minder geld terechtkomt op de plaatsen waar het nodig is.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Van de concipiëring tot de 
tenuitvoerlegging van de 
structuurfondsen moet rekening worden 
gehouden met de prioriteiten en 
beginselen van de "Small Business Act" 
voor Europa (SBA), en met name met het 
beginsel "Denk eerst klein".

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een lidstaat moet voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand 
brengen met vertegenwoordigers van de 
bevoegde regionale, plaatselijke, stedelijke 
en andere overheden, instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 

(9) Een lidstaat moet conform zijn 
nationale hervormingsprogramma 
respectievelijk voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand 
brengen met vertegenwoordigers van de 
bevoegde regionale, plaatselijke, stedelijke 
en andere overheden, de economische en 
sociale partners en instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
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bevorderen. Met een dergelijk partnerschap 
wordt beoogd het beginsel van meerlagig 
bestuur in acht te nemen, te waarborgen dat 
de belanghebbenden zich verantwoordelijk 
voelen voor de geplande steunmaatregelen 
en voort te bouwen op de ervaring en 
knowhow van de betrokken actoren. De 
Commissie moet worden gemachtigd om 
in een gedelegeerde handeling een 
gedragscode vast te stellen, teneinde
ervoor te zorgen dat de partners op 
coherente wijze betrokken worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de partnerschapscontracten 
en programma's.

milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gendergelijkheid en non-
discriminatie te bevorderen, alsmede niet-
gouvernementele organisaties die sociale 
integratie bevorderen en organisaties die 
actief zijn op het gebied van cultuur, 
onderwijs en jeugdbeleid. Er moet met 
name aandacht worden besteed aan 
groepen waarop de programma's mogelijk 
van invloed zijn en die mogelijk 
moeilijkheden ondervinden om deze te 
beïnvloeden. Bij de samenwerking met de 
partners moeten de beste praktijken 
worden gevolgd. Elke lidstaat moet zorgen 
voor voldoende technische bijstand 
teneinde zijn betrokkenheid bij en 
deelname aan alle stadia van het 
programmeringsproces te 
vergemakkelijken. Met een dergelijk 
partnerschap wordt beoogd het beginsel 
van meerlagig bestuur in acht te nemen, te 
waarborgen dat de belanghebbenden zich 
verantwoordelijk voelen voor de geplande 
steunmaatregelen en voort te bouwen op de 
ervaring en knowhow van de betrokken 
actoren. Daarom moeten de partners de 
verschillende territoriale niveaus 
vertegenwoordigen, in overeenstemming 
met de institutionele structuur van de 
lidstaten. De partners moeten de leden die 
hen in het toezichtcomité 
vertegenwoordigen selecteren en 
benoemen. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat de partners op coherente wijze 
betrokken worden bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van de 
partnerschapscontracten en programma's.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de context van haar inspanningen (11) In de context van haar inspanningen 
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ter verbetering van de economische, 
territoriale en sociale cohesie moet de Unie 
er in alle fasen van de implementatie van 
de GSK-fondsen naar streven 
ongelijkheden op te heffen en de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen, 
alsmede discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden.

ter verbetering van de economische, 
territoriale en sociale cohesie moet de Unie 
er in alle fasen van de implementatie van 
de GSK-fondsen naar streven 
ongelijkheden op te heffen, onder 
inachtneming van artikel 2 van het VEU 
en de artikelen 8 en 10 van het VWEU en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen, alsmede discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
oorsprong, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden, en toegankelijkheid voor 
mensen met een handicap te waarborgen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Europese Unie en de meeste 
lidstaten zijn partij bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap; de lidstaten 
die nog geen partij zijn bij dit Verdrag, 
zijn bezig met de ratificatie ervan. Bij de 
tenuitvoerlegging van projecten op dit 
gebied is het van belang dat de uit dit VN-
verdrag voortvloeiende verplichtingen, 
onder meer inzake onderwijs, 
tewerkstelling en toegankelijkheid, in alle 
door de GSK-fondsen gesteunde projecten 
in aanmerking genomen worden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de streefdoelen en doelstellingen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken, 

(13) De precieze werkingssfeer van elk van 
de GSK-fondsen moet worden uiteengezet 
in specifieke regels voor elk fonds.
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moeten de GSK-fondsen hun steun 
richten op een beperkt aantal 
gemeenschappelijke thematische 
doelstellingen. De precieze werkingssfeer 
van elk van de GSK-fondsen moet worden 
uiteengezet in specifieke regels voor elk 
fonds en kan eventueel slechts enkele van 
de in deze verordening gedefinieerde 
thematische doelstellingen omvatten.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Commissie moet door middel van
een gedelegeerde handeling een 
gemeenschappelijk strategisch kader
goedkeuren dat de doelstellingen van de 
Unie vertaalt in kernacties voor de GSK-
fondsen, teneinde het 
programmeringsproces van de lidstaten en 
de regio’s een duidelijker strategische 
richting te bieden. Het gemeenschappelijk 
strategisch kader moet de sectorale en 
territoriale coördinatie van 
steunmaatregelen van de Unie in het kader 
van de GSK-fondsen en de coördinatie met 
ander beleid en andere instrumenten van de 
Unie op dit gebied vergemakkelijken.

(14) Er moet een gemeenschappelijk 
strategisch kader worden gedefinieerd om 
de harmonische, evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de Unie te 
bevorderen en om het 
programmeringsproces van de lidstaten en 
de regio’s een duidelijker strategische 
richting te bieden Het gemeenschappelijk 
strategisch kader moet de sectorale en 
territoriale coördinatie van 
steunmaatregelen van de Unie in het kader 
van de GSK-fondsen en de coördinatie met 
ander beleid en andere instrumenten van de 
Unie op dit gebied vergemakkelijken. De 
Commissie moet de bevoegdheid krijgen 
een gedelegeerde handeling vast te stellen 
om het gemeenschappelijk strategisch 
kader aan te vullen met een reeks 
kernacties waardoor de doelstellingen van 
de Unie in aanbevelingen voor de GSK-
fondsen worden omgezet.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op basis van het door de Commissie (16) Op basis van het gemeenschappelijk 
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goedgekeurde gemeenschappelijk 
strategisch kader moet elke lidstaat, in 
samenwerking met zijn partners en in 
overleg met de Commissie, een 
partnerschapscontract opstellen. Dit moet
de in het gemeenschappelijk strategisch 
kader opgenomen elementen vertalen naar
de nationale context en vaste 
verbintenissen bevatten om de 
doelstellingen van de Unie te bereiken door 
middel van de programmering van de 
GSK-fondsen.

strategisch kader moet elke lidstaat, in 
samenwerking met zijn partners, met name 
die waarnaar in deze verordening wordt 
verwezen, en in overleg met de Commissie, 
een partnerschapscontract opstellen dat 
gebaseerd is op zijn nationale 
hervormingsprogramma. In dit contract 
moeten de in het gemeenschappelijk 
strategisch kader opgenomen elementen
worden geselecteerd en in de nationale 
context worden geplaatst en moeten er
vaste verbintenissen worden neergelegd
om de doelstellingen van de Unie te 
bereiken door middel van de 
programmering van de GSK-fondsen, en 
het moet bepalingen bevatten die de 
toegang tot dergelijke fondsen voor met 
name mkb-bedrijven en micro-
ondernemingen waarborgen en ervoor 
zorgen dat zij toegang tot dergelijke 
fondsen hebben en dat de GSK-fondsen 
efficiënt en doeltreffend worden gebruikt.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten moeten de steun 
concentreren om te zorgen voor een 
belangrijke bijdrage aan het bereiken van 
de doelstellingen van de Unie in 
overeenstemming met hun specifieke 
nationale en regionale 
ontwikkelingsbehoeften. Er moeten ex-
antevoorwaarden worden vastgesteld om 
de noodzakelijke kadervoorwaarden voor 
een doeltreffend gebruik van de door de 
Unie verleende steun te waarborgen. De 
Commissie moet in het kader van haar 
beoordeling van het partnerschapscontract 
en de programma’s beoordelen of aan deze 
ex-antevoorwaarden wordt voldaan.
Wanneer niet aan een ex-antevoorwaarde
wordt voldaan, moet de Commissie 

(17) De lidstaten moeten de steun 
concentreren om te zorgen voor een 
belangrijke bijdrage aan het bereiken van 
de doelstellingen van de Unie in 
overeenstemming met hun specifieke 
nationale en regionale 
ontwikkelingsbehoeften. Er moeten ex-
antevoorwaarden en criteria voor de 
naleving daarvan worden vastgesteld om 
de noodzakelijke kadervoorwaarden voor 
een doeltreffend gebruik van de door de 
Unie verleende steun te waarborgen.
Dergelijke ex-antevoorwaarden moeten 
relevant zijn voor de doeltreffendheid van 
de bijdrage van het fonds aan de 
desbetreffende investeringen. De 
Commissie moet in het kader van haar 
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betalingen aan het programma kunnen
schorsen.

beoordeling van het partnerschapscontract 
en de programma’s beoordelen of aan deze 
ex-antevoorwaarden wordt voldaan, onder 
inaanmerkingneming van eerdere 
ervaringen. Wanneer een lidstaat, de 
aanbevelingen van de Commissie ten spijt, 
niets doet om ervoor te zorgen dat aan de 
ex-antevoorwaarden wordt voldaan, moet 
de Commissie de bevoegdheid krijgen om
betalingen aan het programma te schorsen.
Bij haar beslissing betalingen te schorsen 
moet de Commissie rekening houden met 
de economische en sociale consequenties 
daarvan. De schorsing moet worden 
beëindigd en er moeten weer fondsen voor 
de betrokken lidstaat beschikbaar zijn 
zodra deze de noodzakelijke actie 
onderneemt.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

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 

(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. Het 
prestatiekader moet ambitieuze maar 
realistische doelstellingen en mijlpalen 
bevatten en hierin moet terdege rekening 
worden gehouden met de specifieke 
omstandigheden en de aard van de 
steunverlening die door de lidstaat 
voorzien is. De Commissie moet de 
prestaties in samenwerking met de lidstaten
tijdens de programmeringsperiode twee 
keer evalueren, en wel in door de lidstaten 
en de Commissie onderling overeen te 
komen jaren. De Commissie moet 
lidstaten die de beoogde doelstellingen 
niet bereiken van de nodige technische 
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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.

bijstand voorzien. Wanneer de 
tekortkomingen bij het bereiken van 
mijlpalen of streefdoelen significant zijn, 
moet de Commissie betalingen aan het 
programma kunnen schorsen. Wanneer de 
Commissie besluit betalingen te schorsen, 
moet zij rekening houden met alle 
veranderingen in de economische en 
sociale omstandigheden die het bereiken 
van mijlpalen of doelen kunnen 
beïnvloeden, en met de economische en 
sociale gevolgen van de schorsing. De 
schorsing moet worden beëindigd en er 
moeten weer fondsen voor de betrokken 
lidstaat beschikbaar zijn zodra deze de 
noodzakelijke actie onderneemt.

Amendement 10

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 

(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 en 
rekening houden met zijn nationale 
hervormingsprogramma.
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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.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om het potentieel op lokaal 
niveau beter te mobiliseren is het daarom 
noodzakelijk de vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling te versterken 
en te vergemakkelijken door 
gemeenschappelijke regels en nauwe 
samenwerking voor alle GSK-fondsen 
voor te schrijven. Het is van wezenlijk 
belang dat lokale actiegroepen die de 
belangen van de gemeenschap 
vertegenwoordigen verantwoordelijkheid 
voor de implementatie van lokale 
ontwikkelingsstrategieën krijgen. 
Bestaande LEADER-groepen moeten 
worden erkend.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 36
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Het is nuttig te specificeren welke 
soorten acties op initiatief van de 
Commissie en van de lidstaten kunnen 
worden ondernomen als technische 
bijstand met steun uit de GSK-fondsen.

(36) Het is nuttig te specificeren welke 
soorten acties op initiatief van de 
Commissie en van de lidstaten kunnen 
worden ondernomen als technische 
bijstand met steun uit de GSK-fondsen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
adequate technische bijstand wordt 
verleend aan de in deze verordening 
bedoelde partners, met inbegrip van 
thematische koepelorganisaties en niet-
gouvernementele organisaties, kerken, 
sociaaleconomische partners en 
netwerken en verenigingen van lokale, 
stedelijke en regionale overheden, 
teneinde hun betrokkenheid bij het gehele 
programmeringsproces te faciliteren.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Het is noodzakelijk de plafonds voor 
de middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" en objectieve 
criteria voor de toewijzing ervan aan 
regio's en lidstaten vast te stellen. Ter 
stimulering van de noodzakelijke versnelde 
ontwikkeling van vervoers- en energie-
infrastructuur en informatie- en 
communicatietechnologieën in de gehele 
Unie moet een financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen worden gecreëerd. 
De jaarlijkse kredieten uit de Fondsen en 
de uit het Cohesiefonds aan de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen overgemaakte bedragen die 
aan een lidstaat worden toegewezen, 
moeten worden geplafonneerd met 
inachtneming van de capaciteit van die 
lidstaat om die kredieten te absorberen. In 
overeenstemming met het kerndoel inzake 

(57) Het is noodzakelijk de plafonds voor 
de middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" en objectieve 
criteria voor de toewijzing ervan aan 
regio's en lidstaten vast te stellen. Ter 
stimulering van de noodzakelijke versnelde 
ontwikkeling van vervoers- en energie-
infrastructuur en informatie- en 
communicatietechnologieën in de gehele 
Unie moet een financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen worden gecreëerd. 
De jaarlijkse kredieten uit de Fondsen en 
de uit het Cohesiefonds aan de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen overgemaakte bedragen die 
aan een lidstaat worden toegewezen, 
moeten worden geplafonneerd met 
inachtneming van de capaciteit van die 
lidstaat om die kredieten te absorberen. In 
overeenstemming met het kerndoel inzake 
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armoedebestrijding is het noodzakelijk de 
regeling voor voedselsteun voor de meest 
hulpbehoevenden te heroriënteren teneinde 
sociale insluiting en de harmonische 
ontwikkeling van de Unie te bevorderen. 
Er is voorzien in een mechanisme dat 
middelen aan dit instrument overdraagt en 
ervoor zorgt dat deze middelen bestaan uit 
ESF-toewijzingen, doordat het
minimumpercentage dat per land uit de 
structuurfondsen aan het ESF wordt 
toegewezen impliciet dienovereenkomstig 
wordt verlaagd.

armoedebestrijding is het noodzakelijk de 
regeling voor voedselsteun voor de meest 
hulpbehoevenden te heroriënteren teneinde 
sociale insluiting en de harmonische 
ontwikkeling van de Unie te bevorderen. 
Er is voorzien in een mechanisme dat 
middelen aan dit instrument overdraagt en 
ervoor zorgt dat deze middelen bestaan uit 
ESF-toewijzingen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Om de resultaatgerichtheid en de 
nadruk op het bereiken van de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
Europa 2020-strategie te vergroten, moet 
vijf procent van de middelen voor het doel 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
apart worden gezet als prestatiereserve 
voor elk Fonds en categorie regio’s in 
elke lidstaat.

Schrappen

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Wanneer een stedelijke of territoriale
ontwikkelingsstrategie een geïntegreerde 
aanpak verlangt omdat er investeringen in 
het kader van meer dan een prioritaire as 
van een of meer operationele programma’s 
nodig zijn, moet de door de Fondsen 
ondersteunde actie in het kader van een 
operationeel programma als geïntegreerde 

(65) Wanneer een stedelijke of 
plattelandsontwikkelingsstrategie een 
geïntegreerde aanpak verlangt omdat er 
investeringen in het kader van meer dan 
een prioritaire as van een of meer 
operationele programma's nodig zijn, moet 
de door de Fondsen ondersteunde actie in 
het kader van een operationeel programma 
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territoriale investering worden uitgevoerd. als geïntegreerde territoriale investering 
worden uitgevoerd.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Het is belangrijk de prestaties van de 
Fondsen van de Unie onder de aandacht 
van het grote publiek te brengen. Burgers 
hebben er recht op te weten hoe de 
financiële middelen van de Unie worden 
geïnvesteerd. Zowel de beheersautoriteiten 
als de begunstigden moeten er 
verantwoordelijk voor zijn het publiek op 
passende wijze voor te lichten. Om 
doelmatiger met het grote publiek te 
communiceren en de synergieën tussen de 
op initiatief van de Commissie genomen 
communicatieactiviteiten te vergroten, 
moeten de middelen die krachtens deze 
verordening aan communicatieacties 
worden toegewezen, ook bijdragen tot 
dekking van de public relations ter 
bevordering van de beleidsprioriteiten van 
de Europese Unie, voor zover deze verband 
houden met de algemene doelstellingen 
van deze verordening.

(70) Het is belangrijk de prestaties van de 
Fondsen van de Unie onder de aandacht 
van het grote publiek te brengen. Burgers 
hebben er recht op te weten hoe de 
financiële middelen van de Unie worden 
geïnvesteerd. Zowel de beheersautoriteiten 
als de begunstigden moeten er 
verantwoordelijk voor zijn het publiek op 
passende wijze voor te lichten, maar de 
Commissie draagt in dezen een bijzondere 
verantwoordelijkheid. Nieuwe technologie 
maakt het mogelijk per land de 
financieringsstromen en de door gebruik 
van de Fondsen bereikte resultaten in 
grafische vorm op één gecentraliseerde 
website weer te geven. Om doelmatiger 
met het grote publiek te communiceren en 
de synergieën tussen de op initiatief van de 
Commissie genomen 
communicatieactiviteiten te vergroten, 
moeten de middelen die krachtens deze 
verordening aan communicatieacties 
worden toegewezen, ook bijdragen tot 
dekking van de public relations ter 
bevordering van de beleidsprioriteiten van 
de Europese Unie, voor zover deze verband 
houden met de algemene doelstellingen 
van deze verordening.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 71
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Om te zorgen voor een ruime 
verspreiding van informatie over de 
prestaties van de Fondsen en de rol van de 
Unie daarbij, en om potentiële 
begunstigden in te lichten over 
financieringsmogelijkheden, moeten in 
deze verordening gedetailleerde regels over 
maatregelen betreffende informatie en 
communicatie en bepaalde technische 
kenmerken van dergelijke maatregelen 
worden opgenomen.

(71) Om te zorgen voor een ruime 
verspreiding van informatie over de 
prestaties van de Fondsen en de rol van de 
Unie daarbij, en, met name via de 
organisaties die de diverse 
belanghebbenden vertegenwoordigen, om 
potentiële begunstigden in te lichten over 
financieringsmogelijkheden, moeten in 
deze verordening gedetailleerde regels over 
maatregelen betreffende informatie en 
communicatie en bepaalde technische 
kenmerken van dergelijke maatregelen 
worden opgenomen.

Amendement 18

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 
worden genomen op grond waarvan de 
Commissie betalingen op het niveau van 
een prioritaire as of een operationeel 
programma kan schorsen.

(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 
worden genomen op grond waarvan de 
Commissie betalingen op het niveau van 
een prioritaire as of een operationeel 
programma kan schorsen. Bij haar 
beslissing om betalingen te schorsen moet 
de Commissie rekening houden met de 
economische en sociale consequenties van 
schorsing voor de betrokken regio.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Om bepaalde niet-essentiële (88) Om bepaalde niet-essentiële 
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onderdelen van deze verordening te kunnen 
aanvullen of wijzigen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen inzake een gedragscode 
betreffende de doelstellingen en criteria 
ter ondersteuning van de uitvoering van 
partnerschappen, de goedkeuring van een
gezamenlijk strategisch kader, aanvullende 
regels over de toewijzing van de 
prestatiereserve, de vaststelling van het 
gebied en de bevolking waarop de
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 

onderdelen van deze verordening te kunnen 
aanvullen of wijzigen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot aanvulling van het gezamenlijk 
strategisch kader, de indicatieve
vaststelling van het gebied en de bevolking 
waarop de strategieën voor lokale 
ontwikkeling van toepassing zijn, 
gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V te wijzigen 
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en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V te wijzigen 
om deze aan toekomstige behoeften aan te 
passen. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau.

om deze aan toekomstige behoeften aan te 
passen. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau.

Amendement 20

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 
betreffende belangrijke projecten, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van overeengekomen
partnerschapscontracten 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 
betreffende belangrijke projecten, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.
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besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "gemeenschappelijk strategisch kader": 
het document waarin de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei worden omgezet in kernacties voor
de GSK-fondsen, waarbij voor elke 
thematische doelstelling de door elk GSK-
fonds te ondersteunen kernacties worden 
vastgesteld, alsook de mechanismen om 
de samenhang en de consistentie van de 
programmering van de GSK-fondsen met 
het economische en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
van de Unie te waarborgen;

(2) "gemeenschappelijk strategisch kader": 
het document waarbij aan het 
programmeringsproces op het niveau van 
de lidstaten en de regio's een strategische 
richting wordt gegeven, waarbij de 
sectorale en territoriale coördinatie van
het optreden van de Unie in het kader van
de GSK-fondsen en met andere relevante 
beleidsvormen en instrumenten van de 
Unie wordt gefaciliteerd, en de 
mechanismen worden vastgesteld om de 
samenhang en de consistentie van de 
programmering van de GSK-fondsen met 
het economische en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
van de Unie te waarborgen met het oog op 
de verwezenlijking van een uit sociaal en 
milieuoogpunt duurzame ontwikkeling. 
De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
door overeenkomstig artikel 142 
gedelegeerde handelingen ter aanvulling 
van het GSK vast te stellen waarbij de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei worden 
omgezet in kernacties voor de GSK-
fondsen door voor elke thematische 
doelstelling kernacties vast te stellen die 
bij wijze van aanbevelingen door elk 
GSK-fonds in acht moeten worden 
genomen conform de gestelde 
investeringsprioriteiten, onder 
inachtneming van de respectieve 
behoeften, uitdagingen en kansen van de 
regio's, en van de nodige flexibiliteit uit 
een oogpunt van regionale duurzame 
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ontwikkeling, en waarbij de prioriteiten 
voor samenwerking in het kader van de 
GSK-fondsen worden voorgesteld;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "programmering": het proces van 
organisatie, besluitvorming en toewijzing 
van financiële middelen dat in 
verscheidene stadia plaatsvindt en tot doel 
heeft op meerjarenbasis uitvoering te geven 
aan het gezamenlijke optreden van de Unie 
en de lidstaten ter verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

(4) "programmering": het proces van 
organisatie, besluitvorming en toewijzing 
van financiële middelen dat, in overleg met 
de partners en volgens de op meerlagig 
bestuur steunende aanpak 
overeenkomstig artikel 5, in verscheidene 
stadia plaatsvindt en tot doel heeft op 
meerjarenbasis uitvoering te geven aan het 
gezamenlijke optreden van de Unie en de 
lidstaten ter verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "staatssteun": steun die onder 
artikel 107, lid 1, van het Verdrag valt, die 
voor de toepassing van deze verordening 
ook de-minimissteun in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de 
Commissie van 15 december 2006 
betreffende de toepassing van de artikelen 
87 en 88 van het Verdrag op de-
minimissteun, Verordening (EG) 
nr. 1535/2007 van de Commissie van 
20 december 2007 betreffende de 
toepassing van de artikelen 87 en 88 van 
het EG-Verdrag op de-minimissteun in de 
landbouwproductiesector en Verordening
(EG) nr. 875/2007 van de Commissie van 

(10) "staatssteun": steun die onder 
artikel 107, lid 1 van het Verdrag valt, die 
voor de toepassing van deze verordening 
ook wordt geacht te omvatten de-
minimissteun in de zin van Verordening
(EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 
15 december 2006 betreffende de 
toepassing van de artikelen 87 en 88 van 
het Verdrag op de-minimissteun, 
Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de 
Commissie van 20 december 2007 
betreffende de toepassing van de artikelen 
87 en 88 van het EG-Verdrag op de-
minimissteun in de 
landbouwproductiesector en Verordening
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24 juli 2007 betreffende de toepassing van 
de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag 
op de-minimissteun in de visserijsector en 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1860/2004 wordt geacht te omvatten;

(EG) nr. 875/2007 van de Commissie van 
24 juli 2007 betreffende de toepassing van 
de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag 
op de-minimissteun in de visserijsector en 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1860/2004, Verordening (EU) nr. 
360/2012 van de Commissie van 25 april 
2012 betreffende de toepassing van de 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie op de-minimissteun verleend aan 
diensten van algemeen economisch 
belang verrichtende ondernemingen1, 
alsmede hulp in de vorm van openbare 
diensten, verleend aan bepaalde met het 
beheer van diensten van algemeen 
economisch belang belaste 
ondernemingen in de zin van Beschikking 
2012/21/EU van de Commissie van 20 
december over de toepassing van artikel 
106, lid 2 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie op 
staatssteun in de vorm van compensatie 
voor de openbare dienst, verleend aan 
bepaalde met het beheer van diensten van 
algemeen economisch belang belaste 
ondernemingen2.

_______________
1 PB L 114 van 26.04.2012, blz. 8.
2 PB L 7 van 11.01.2012, blz. 3.

Motivering

Aangezien het verrichten van diensten van algemeen economisch belang een vorm van 
staatssteun is, moet dit worden opgenomen onder de definitie van "staatsteun".

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "partnerschapscontract": het document 
dat de lidstaat volgens de aanpak van 

(18) "partnerschapscontract": het document 
dat de lidstaat volgens de aanpak van 
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meerlagig bestuur in overleg met de 
partners opstelt en waarin uiteengezet 
wordt welke strategie, prioriteiten en 
regelingen de lidstaat hanteert om de GSK-
fondsen op doeltreffende en doelmatige 
wijze te gebruiken om de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei te verwezenlijken; dit document 
wordt na beoordeling en overleg met de 
lidstaat door de Commissie goedgekeurd;

meerlagig bestuur als neergelegd in
artikel 5 van deze verordening in overleg 
met de partners opstelt en waarin 
uiteengezet wordt welke strategie, 
prioriteiten en regelingen de lidstaat 
hanteert om de GSK-fondsen op 
doeltreffende en doelmatige wijze te 
gebruiken om de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
te verwezenlijken op basis van zijn 
nationale hervormingsprogramma, 
waarbij de verschillende behoeften van de 
regio's worden erkend en de nodige 
flexibiliteit voor de duurzame regionale 
ontwikkeling gewaarborgd wordt; dit 
document wordt na beoordeling en overleg 
met de lidstaat door de Commissie 
goedgekeurd;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

24 bis) "ex-antevoorwaarde": een van 
tevoren concreet en precies gedefinieerde 
kritische factor die een noodzakelijke 
voorwaarde is voor, een echte verbinding 
vormt met en rechtstreeks effect heeft op 
de doeltreffende en efficiënte uitvoering 
van de concrete inhoud van de 
investeringen die moeten worden 
gefinancierd uit een van de GSK-fondsen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen verlenen door middel 
van meerjarenprogramma's steun, die een 

1. De GSK-fondsen verlenen door middel 
van meerjarenprogramma's steun, die een 
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aanvulling vormt op nationale, regionale en 
lokale steunmaatregelen, aan de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, waarbij rekening wordt gehouden 
met de geïntegreerde richtsnoeren en de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het
Verdrag en de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag.

aanvulling vormt op nationale, regionale en 
lokale steunmaatregelen, aan de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei overeenkomstig de nationale 
hervormingsprogramma's, waarbij 
rekening wordt gehouden met artikel 9 van 
het VWEU, de desbetreffende
geïntegreerde richtsnoeren en de relevante
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2 van het
VWEU en de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4 van het VWEU.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat de steun uit de GSK-fondsen 
coherent is met de beleidsmaatregelen en 
prioriteiten van de Unie en complementair 
is met de andere instrumenten van de Unie.

2. De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat de steun uit de GSK-fondsen 
coherent is met de desbetreffende
beleidsmaatregelen en prioriteiten, met 
inbegrip van de horizontale 
doelstellingen, van de Unie en 
complementair is met de andere 
instrumenten van de Unie.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De regelingen voor rapportage, 
evaluatie, beheer en controle in verband 
met de uitvoering en het gebruik van de 
GSK-fondsen, en in het bijzonder de 
financiële en administratieve middelen die 
voor de uitvoering van de GSK-fondsen 
noodzakelijk zijn, moeten, gezien de 
hoogte van de toegewezen steun, in 

5. De regelingen voor rapportage, 
evaluatie, beheer en controle in verband 
met de uitvoering en het gebruik van de 
GSK-fondsen, en in het bijzonder de 
financiële en administratieve middelen die 
voor de uitvoering van de GSK-fondsen 
noodzakelijk zijn, moeten, gezien de 
hoogte van de toegewezen steun en de 
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overeenstemming zijn met het 
evenredigheidsbeginsel.

omvang van de begunstigde regio, in 
overeenstemming zijn met het 
evenredigheidsbeginsel.

Amendement 29

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 toezicht, rapportage en 
evaluatie, toe op de doeltreffendheid van 
de GSK-fondsen, terwijl zij tegelijkertijd 
potentiële begunstigden informeren over 
financieringsmogelijkheden en de rol en 
de verwezenlijkingen van het 
cohesiebeleid algemeen bekendmaken.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie en de lidstaten vervullen 
hun respectieve rollen met betrekking tot 
de GSK-fondsen teneinde de 
administratieve belasting van de 
begunstigden te beperken.

10. De Commissie en de lidstaten vervullen 
hun respectieve rollen met betrekking tot 
de GSK-fondsen teneinde de 
administratieve belasting van de 
begunstigden, de nationale, regionale en 
lokale overheidsinstanties en organen die 
op verschillende bestuurlijke niveaus 
optreden als beheersautoriteiten te 
beperken.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat brengt voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand met 
de volgende partners:

1. De lidstaten en regionale overheden 
brengen voor het partnerschapscontract en 
voor elk programma een partnerschap tot 
stand met de volgende partners:

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden;

a) andere relevante overheden;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties, met inbegrip van non-
profitorganisaties die de sociale integratie 
bevorderen en organisaties die actief zijn 
op het gebied van cultuur, onderwijs en 
jeugdbeleid, en instanties die tot taak 
hebben gendergelijkheid en non-
discriminatie te bevorderen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een lidstaat moet in het 
partnerschap die instellingen, 
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organisaties en groepen opnemen die 
mogelijk invloed uitoefenen op of worden 
beïnvloed door de uitvoering van de 
programma's. Er moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan groepen die 
mogelijk getroffen worden door de 
programma's en die er moeilijk invloed op 
kunnen uitoefenen, in het bijzonder de 
meest kwetsbare en achtergestelde 
groepen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma's en het toezicht op die 
programma's. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma's.

2. De lidstaten betrekken de partners die 
overeenkomstig de institutionele structuur 
van de lidstaten de verschillende 
territoriale niveaus vertegenwoordigen
volgens de aanpak van meerlagig bestuur
en conform het partnerschapscontract als 
bedoeld in lid 1 tijdig en systematisch bij
alle fasen van de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij alle fasen 
van de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van programma's en het toezicht 
op die programma's. De partners nemen 
deel aan de toezichtcomités voor 
programma's.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om een 
Europese gedragscode goed te keuren 
waarin doelstellingen en criteria zijn 

3. De Commissie is bevoegd, na 
raadpleging van de Europese 
economische en sociale partners en 
Europese partnerorganisaties,
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
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opgenomen om de uitvoering van 
partnerschappen te ondersteunen en de 
uitwisseling van informatie, ervaringen, 
resultaten en goede praktijken tussen de 
lidstaten te bevorderen.

handelingen vast te stellen om een 
Europese gedragscode goed te keuren 
waarin doelstellingen en criteria zijn 
opgenomen om de uitvoering van 
partnerschappen te ondersteunen en de 
uitwisseling van informatie, ervaringen, 
resultaten en goede praktijken tussen de 
lidstaten te bevorderen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij de uitvoering van de GSK-
fondsen moeten de bevoegde instanties 
passende deelneming aan en toegang tot 
financiële maatregelen bevorderen voor 
de in artikel 5, lid 1, onder c) van deze 
verordening bedoelde partners, met name 
waar het gaat om armoedebestrijding, 
sociale integratie, gendergelijkheid en 
gelijke kansen. 

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevordering van gelijkheid van mannen 
en vrouwen en non-discriminatie

Bevordering van gelijke kansen en non-
discriminatie

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 

De lidstaten en de Commissie waarborgen 
tijdig en systematisch de gelijkheid van 
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en de integratie van het genderperspectief
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma’s worden bevorderd.

mannen en vrouwen en de coherente
integratie van het genderperspectief in alle 
fasen van de voorbereiding, 
programmering, uitvoering, monitoring
en evaluatie van de GSK-fondsen, met 
gebruikmaking van methoden voor de 
evaluatie van begrotingen vanuit 
genderperspectief ("gender budgeting").

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's te voorkomen.

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om gelijke kansen te 
bevorderen, discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid bij de 
voorbereiding en uitvoering van 
programma's te voorkomen en te zorgen 
dat bestaande vormen van segregatie een 
halt wordt toegeroepen, en besteden 
daarbij bijzondere aandacht aan degenen 
die het slachtoffer zijn van meervoudige 
discriminatie.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Toegankelijkheid voor personen met een 

handicap
De lidstaten en de Commissie zorgen 
ervoor dat de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap in alle stadia 
van de voorbereiding en uitvoering van de 
programma's wordt gegarandeerd.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) vergroting van de concurrentiekracht 
van kleine en middelgrote ondernemingen, 
alsmede van de landbouwsector (voor het 
Elfpo) en van de visserij- en 
aquacultuursector (voor het EFMZV);

(3) vergroting van de concurrentiekracht 
van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, alsmede van
zelfstandigen, van de landbouwsector
(voor het Elfpo) en van de visserij- en 
aquacultuursector (voor het EFMZV);

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) bescherming van het milieu en 
bevordering van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

(6) bescherming van het milieu en
biodiversiteit en bevordering van een 
efficiënt gebruik van energie en
hulpbronnen;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

(8) bevordering van duurzame en 
kwalitatief goede werkgelegenheid en 
ondersteuning van vrijwillige
arbeidsmobiliteit;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede;

(9) bevordering van sociale insluiting en 
bestrijding van armoede en discriminatie;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren;

(10) investering in onderwijs, opleiding 
met inbegrip van beroepsopleiding,
vaardigheden en een leven lang leren;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1– punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) investering in toegankelijkheid 
voor personen met beperkte mobiliteit, 
met inbegrip van ouderen en mensen met 
een handicap;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur.

(11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur, en bevordering van 
capaciteitsopbouw voor belanghebbenden.
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een harmonieuze, evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de Unie te 
bevorderen, worden de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei
in een gemeenschappelijk strategisch 
kader omgezet naar kernacties voor de 
GSK-fondsen.

Om een harmonieuze, evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de Unie te 
bevorderen, wordt middels een 
gemeenschappelijk strategisch kader als 
omschreven in bijlage -I, strategische 
richting gegeven aan het 
programmeringsproces in de lidstaten en 
de regio's en aan de bijdrage van de GSK-
fondsen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, rekening 
houdend met de uiteenlopende behoeften, 
uitdagingen en kansen van de regio's en 
onder inachtneming van de nodige 
flexibiliteit voor een duurzame regionale 
ontwikkeling.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud Inhoud
In het gemeenschappelijk strategisch kader
wordt het volgende vastgesteld:

In samenwerking met de Europese 
economische en sociale partners wordt in 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
het volgende vastgesteld:

(a) voor elke thematische doelstelling: de 
kernacties die door elk GSK-fonds zullen 
worden ondersteund;
b) de voornaamste territoriale 
vraagstukken voor stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook voor 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, zoals bedoeld in de artikelen 
174 en 349 van het Verdrag, die door de 
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GSK-fondsen zullen worden aangepakt;
c) horizontale beginselen en 
beleidsdoelstellingen voor de uitvoering 
van de GSK-fondsen;

c) horizontale beginselen en 
beleidsdoelstellingen voor de uitvoering 
van de GSK-fondsen;

d) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zeegebiedstrategieën;
e) mechanismen voor de coördinatie tussen 
de GSK-fondsen, alsmede met andere 
relevante beleidsmaatregelen en 
instrumenten van de Unie, waaronder 
externe instrumenten voor samenwerking;

e) mechanismen voor de coördinatie tussen 
de GSK-fondsen, alsmede met andere 
relevante beleidsmaatregelen en 
instrumenten van de Unie, waaronder 
externe instrumenten voor samenwerking;

f) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met de specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en de 
desbetreffende aanbevelingen van de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het
Verdrag, te waarborgen.

f) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met instrumenten van 
andere beleidsvormen van de Unie en –
overeenkomstig de nationale 
hervormingsprogramma's – met de
desbetreffende specifieke aanbevelingen 
per land uit hoofde van artikel 121, lid 2, 
van het VWEU en de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het VWEU te 
waarborgen.

De Commissie is bevoegd binnen drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening overeenkomstig artikel 142 
een gedelegeerde handeling vast te stellen 
ter aanvulling van het gemeenschappelijk 
strategisch kader met de volgende 
elementen:
a) voor elke thematische doelstelling: 
aanbevelingen voor kernacties die door 
elk GSK-fonds zullen worden 
ondersteund;
b) de voornaamste territoriale 
vraagstukken voor stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook voor 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, zoals bedoeld in de artikelen 
174 en 349 van het VWEU, die door de 
GSK-fondsen zullen worden aangepakt;
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c) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zeegebiedstrategieën 
in overeenstemming met de prioriteiten 
van de lidstaten;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling en evaluatie Schrappen
De Commissie is bevoegd binnen drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening overeenkomstig artikel 142 
een gedelegeerde handeling vast te stellen 
met betrekking tot het gemeenschappelijk 
strategisch kader.
Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, voert de Commissie een 
evaluatie uit en stelt zij zo nodig bij 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 142 een herzien 
gemeenschappelijk strategisch kader vast.
De lidstaten stellen zo nodig binnen zes 
maanden na de vaststelling van een 
herzien gemeenschappelijk strategisch 
kader wijzigingen op hun 
partnerschapscontract en programma’s 
voor om te waarborgen dat deze consistent 
zijn met het herziene gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat bereidt een 
partnerschapscontract voor dat de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 
31 december 2020 behelst.

1. Elke lidstaat bereidt met de regionale 
autoriteiten een partnerschapscontract voor 
dat de periode van 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2020 behelst.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract op in samenwerking 
met de in artikel 5 bedoelde partners. Het 
partnerschapscontract wordt in dialoog met 
de Commissie voorbereid.

2. De lidstaten en de regionale autoriteiten
stellen het partnerschapscontract op in 
samenwerking met de in artikel 5 bedoelde 
partners. Het partnerschapscontract wordt 
in dialoog met de Commissie voorbereid.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat doet zijn 
partnerschapscontract binnen drie maanden 
na de vaststelling van het 
gemeenschappelijk strategisch kader aan 
de Commissie toekomen.

4. Elke lidstaat doet zijn 
partnerschapscontract binnen zes maanden 
na de vaststelling van het 
gemeenschappelijk strategisch kader aan 
de Commissie toekomen.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde thematische doelstellingen en 

i) een analyse van de ongelijkheden en
duurzame ontwikkelingsbehoeften ten 
aanzien van de in het gemeenschappelijk 
strategisch kader vastgestelde thematische 
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kernacties, alsook ten aanzien van de 
streefdoelen die zijn vastgesteld in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van
artikel 148, lid 4, van het Verdrag;

doelstellingen, ten aanzien van de 
horizontale beginselen vastgelegd in de 
artikelen 6, 7, 7 bis en 8 van deze 
verordening en de aanbevolen acties, 
rekening houdend met de streefdoelen die 
zijn vastgesteld in de relevante specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van
artikel 121, lid 2, van het VWEU en in de 
desbetreffende aanbevelingen van de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het
VWEU, alsmede in de nationale 
hervormingsprogramma's van de 
lidstaten;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvattende analyse van de ex-
ante-evaluaties van de programma's die de 
selectie van de thematische doelstellingen 
en de indicatieve toewijzingen van de 
GSK-fondsen rechtvaardigen;

ii) een samenvattende analyse van de 
programma's die de selectie van de 
thematische doelstellingen en de 
indicatieve toewijzingen van de GSK-
fondsen rechtvaardigen en een 
samenvatting van de voornaamste 
verwachte resultaten voor elk van de 
GSK-fondsen;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) voor elke thematische doelstelling: een 
samenvatting van de voornaamste 
verwachte resultaten voor elk van de 
GSK-fondsen;

Schrappen
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een indicatieve lijst van de steden die 
aan het in artikel 8 van de EFRO-
verordening bedoelde platform voor 
stedelijke ontwikkeling zullen deelnemen;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die een grote kans maken te 
worden gediscrimineerd of te worden
getroffen door armoede of 
maatschappelijke uitsluiting, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan
mensen met een handicap en
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing van de betrokken GSK-fondsen,
met als doel het bevorderen van de 
tenuitvoerlegging van de nationale 
strategieën om armoede te bestrijden;

Amendement 60
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de wijze waarop de GSK-fondsen 
zullen bijdragen tot de uitvoering van in 
de nationale hervormingsprogramma's 
nader omschreven geïntegreerde 
nationale armoedebestrijdingsstrategieën 
die zijn gericht op de bevordering van de 
inclusie van alle groepen die door 
armoede en sociale uitsluiting worden 
getroffen of bedreigd, en zijn gebaseerd 
op nationale sociale verslagen;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst 
getroffen zijn door werkloosheid, en dan 
met name jeugdwerkloosheid, waarbij 
zowel de maatregelen worden vastgelegd 
waarmee deze kwestie zal worden 
aangepakt in het kader van iedere 
fondsstrategie, als ook de financiële 
middelen die aan dergelijke maatregelen 
worden toegewezen;

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – 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 

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

is, van de maatregelen die op nationaal en 
regionaal niveau moeten worden genomen, 
met een tijdschema voor de uitvoering van 
die maatregelen;

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de maatregelen die zijn genomen om de 
partners te betrekken bij de voorbereiding 
van het partnerschapscontract en van het in
artikel 46 beschreven voortgangsverslag
en hun rol daarbij;

iv) de maatregelen die zijn genomen ter 
implementatie van de meerlagige 
bestuursaanpak en om de in artikel 5 
bedoelde partners daarbij te betrekken en 
de doeltreffendheid van deze maatregelen, 
de indicatieve lijst van partners en hun rol
bij de voorbereiding van het 
partnerschapscontract en van het in artikel 
46 van deze verordening beschreven 
voortgangsverslag;

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) het opsporen van de juridische en 
administratieve obstakels bij de uitvoering 
van partnerschappen binnen een 
nationale context, en maatregelen die 
deze obstakels uit de weg zouden moeten 
ruimen;

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) een beschrijving van de relevante 
bestaande nationale, regionale en 
plaatselijke structuren voor 
partnerschappen en meerlagig bestuur, en 
manieren waarop zij in aanmerking 
genomen kunnen worden;

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een beoordeling of de administratieve 
capaciteit van de autoriteiten, en in 
voorkomend geval van de begunstigden, 
moet worden vergroot, alsook de 
maatregelen die hiervoor nodig zijn;

i) een beoordeling of de administratieve 
capaciteit van de autoriteiten en van de 
begunstigden, en van partners waarvan 
sprake in artikel 5, lid 1, letters a, b en c,
moet worden vergroot, alsook de 
maatregelen die hiervoor nodig zijn;

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk zes maanden na indiening van 
het partnerschapscontract door de lidstaat 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van dat contract vast, op 
voorwaarde dat naar tevredenheid rekening 
is gehouden met de eventuele opmerkingen 
van de Commissie. Het 
partnerschapscontract treedt niet vóór 
1 januari 2014 in werking.

2. Uiterlijk vier maanden na indiening van 
het partnerschapscontract door de lidstaat 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van de elementen van het
contract vast die vallen onder artikel 14,
onder a), punten iii, iv, vi en vii, en onder 
d), punt i t/m iii, op voorwaarde dat naar 
tevredenheid rekening is gehouden met de 
eventuele opmerkingen van de Commissie.
Het partnerschapscontract treedt niet vóór 
1 januari 2014 in werking.
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren voor het bereiken
van de kerndoelen van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, die de vraagstukken aanpakken die 
in de specifieke aanbevelingen per land, 
vertaald in de context van de nationale 
hervormingsprogramma's en andere 
strategieën, uit hoofde van artikel 121, 
lid 2, van het Verdrag en in de 
desbetreffende aanbevelingen van de Raad
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag zijn vastgesteld en die rekening 
houden met de nationale, regionale en 
lokale behoeften.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds ex-
antevoorwaarden vastgesteld.

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds ex-
antevoorwaarden en bijbehorende criteria 
voor de naleving daarvan vastgesteld.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten beoordelen of aan de 2. De lidstaten beoordelen of aan de ex-
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toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt 
voldaan.

antevoorwaarden die van belang zijn voor 
de doeltreffendheid van de bijdrage van 
de GSK-fondsen aan de desbetreffende 
investeringen wordt voldaan
overeenkomstig de verdeling van de 
bevoegdheden over de verschillende lagen 
van bestuur. Bij de beoordeling wordt een 
gemeenschappelijke methode gevolgd en 
worden de in artikel 5 bedoelde partners 
betrokken.

Amendement 71

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 de maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in 
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, kan dit voor de 
Commissie een grond vormen om haar 
betalingen te schorsen. Bij haar beslissing 
betalingen te schorsen moet de Commissie 
rekening houden met de economische en 
sociale consequenties daarvan. Indien 
eerst aan een ex-antevoorwaarde is 
voldaan, maar tijdens de uitvoering van 
het programma hieraan niet kan worden 
vastgehouden, kan dit voor de Commissie 
ook een grond vormen om haar 
betalingen te schorsen. De schorsing moet 
worden beëindigd en er moeten weer 
fondsen voor de betrokken lidstaat 
beschikbaar zijn zodra deze de 
noodzakelijke actie onderneemt.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de toepassing van lid 5 houdt de 
Commissie terdege rekening met de 
situatie in de lidstaat in kwestie en met 
diens eerdere ervaringen wat betreft het 
voldoen aan de desbetreffende ex-
antevoorwaarden.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Prestatiereserve

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.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In 2017 en 2019 verricht de Commissie, 
in samenwerking met de lidstaten, een 
evaluatie van de prestaties van de 
programma’s in elke lidstaat ten opzichte 
van het in het partnerschapscontract en de 
programma’s vastgestelde prestatiekader.
De methode voor de vaststelling van het 
prestatiekader is opgenomen in bijlage I.

1. De Commissie verricht, in 
samenwerking met de lidstaten, een 
evaluatie van de prestaties van de 
programma’s in elke lidstaat ten opzichte 
van het in het partnerschapscontract en de 
programma’s vastgestelde prestatiekader.
De prestatie-evaluatie vindt twee keer 
plaats gedurende de programmaperiode. 
De lidstaat en de Commissie komen 
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overeen in welke jaren de evaluatie 
plaatsvindt. De methode voor de 
vaststelling van het prestatiekader is 
opgenomen in bijlage I.

Motivering

Teneinde flexibiliteit te garanderen, en rekening houdend met de situatie in verschillende 
lidstaten, moeten de lidstaat en de Commissie overeenstemming bereiken over de voorwaarden 
voor de evaluatie van de prestaties.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij deze evaluatie wordt aan de hand van 
de informatie en de beoordelingen in de in
2017 en 2019 door de lidstaten ingediende 
voortgangsverslagen nagegaan of de 
mijlpalen van de programma’s op het 
niveau van de prioriteiten zijn bereikt.

2. Bij deze evaluatie wordt aan de hand van 
de informatie en de beoordelingen in de in
de jaren van de evaluatie van de prestaties
door de lidstaten ingediende 
voortgangsverslagen nagegaan of de 
mijlpalen van de programma’s op het 
niveau van de prioriteiten zijn bereikt.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de evaluatie wordt rekening 
gehouden met eventuele veranderingen in 
de economische en sociale 
omstandigheden die van invloed kunnen 
zijn op het halen van de mijlpalen van de 
programma's.

Amendement 77
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Afgezien van de bovenstaande 
evaluaties is voortdurende monitoring 
door de Commissie nodig als vroegtijdig 
waarschuwingssysteem, zodat 
programma's kunnen worden opgespoord 
die niet hebben bijgedragen aan het 
behalen van de doelstellingen en 
streefdoelen van de GSK-fondsen, om te
voorkomen dat betalingen moeten worden 
geschorst.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer in 2017 bij de evaluatie van de 
prestaties blijkt dat ten aanzien van een 
prioriteit van een programma de voor 2016
vastgestelde mijlpalen niet zijn bereikt, 
richt de Commissie aanbevelingen tot de 
betrokken lidstaat.

1. Wanneer in het jaar van de eerste 
prestatiebeoordeling bij de evaluatie van 
de prestaties blijkt dat ten aanzien van een 
prioriteit van een programma de voor het 
jaar voorafgaand aan het jaar van de 
eerste prestatiebeoordeling vastgestelde 
mijlpalen niet zijn bereikt, richt de 
Commissie aanbevelingen tot de betrokken 
lidstaat.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van de evaluatie van 2019 stelt 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast om 
voor elk GSK-fonds en elke lidstaat te 
bepalen welke programma's en prioriteiten 

2. Op grond van de eindevaluatie in het 
jaar van de tweede evaluatie van prestaties
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast om 
voor elk GSK-fonds en elke lidstaat te 
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hun mijlpalen hebben bereikt. De lidstaten 
doen een voorstel voor de toewijzing van 
de prestatiereserve aan de in dat besluit 
van de Commissie vermelde programma's 
en prioriteiten. De Commissie keurt de 
wijziging van de betrokken programma's 
overeenkomstig artikel 26 goed. Wanneer 
een lidstaat nalaat informatie 
overeenkomstig artikel 46, leden 2 en 3, te 
verstrekken, wordt de prestatiereserve 
voor de betrokken programma's of 
prioriteiten niet toegewezen.

bepalen welke programma's en prioriteiten 
hun mijlpalen hebben bereikt, daarbij 
mede rekening houdend met externe 
omstandigheden en veranderingen in het 
bbp van de Unie en de lidstaat in kwestie.
De Commissie keurt de wijziging van de 
betrokken programma's overeenkomstig 
artikel 26 goed.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een evaluatie van de prestaties 
uitwijst dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioriteit 
niet zijn bereikt, kan de Commissie een 
tussentijdse betaling voor een prioriteit van 
een programma geheel of gedeeltelijk 
schorsen volgens de in de fondsspecifieke 
voorschriften vastgestelde procedure.

3. Wanneer een evaluatie van de prestaties
die is uitgevoerd in overeenstemming met 
lid 2 uitwijst dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioriteit in 
beduidende mate niet zijn bereikt, kan de 
Commissie een tussentijdse betaling voor 
een prioriteit van een programma geheel of 
gedeeltelijk schorsen volgens de in de 
fondsspecifieke voorschriften vastgestelde 
procedure en conform de eerdere op- en 
aanmerkingen van de Commissie. Bij 
haar beslissing betalingen te schorsen 
moet de Commissie rekening houden met 
de economische en sociale consequenties 
daarvan. De schorsing moet worden 
beëindigd en er moeten weer fondsen voor 
de betrokken lidstaat beschikbaar zijn 
zodra deze de noodzakelijke actie 
onderneemt.
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Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Macro-economische voorwaarden Steun voor lidstaten met ernstige 
begrotingsmoeilijkheden

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de partners.

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de in artikel 5 bedoelde partners. Elke 
lidstaat stelt een overlegplan op en maakt 
de resultaten van het gevoerde overleg 
vóór de afronding van de programma's 
bekend.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De programma's worden door de 
lidstaten gelijktijdig met het 
partnerschapscontract ingediend, met 

3. De programma's worden door de 
lidstaten binnen 3 maanden na de 
indiening van het partnerschapscontract 
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uitzondering van programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, die 
binnen zes maanden na goedkeuring van 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
worden ingediend. Alle programma's gaan 
vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

ingediend, met uitzondering van 
programma's voor Europese territoriale 
samenwerking, die binnen negen maanden 
na vaststelling van het gemeenschappelijk 
strategisch kader worden ingediend. Alle 
programma's gaan vergezeld van een ex-
ante-evaluatie overeenkomstig artikel 48.

Amendement 85

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het wordt sterk aanbevolen om 
meerfondsenprogramma's (EFRO, ESF, 
CF, ELFPO, EFMZV) uit te voeren. De 
Commissie zal alle maatregelen nemen 
die nodig zijn om dergelijke programma's 
voor te bereiden en uit te voeren 
overeenkomstig de 
evenredigheidsbeginselen voor fondsen.

Amendement 86

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 kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren vastgesteld op 
basis van in het verleden door de 
betrokken lidstaat behaalde resultaten en 
aangegane uitdagingen overeenkomstig 
de horizontale beginselen van de artikelen 
7, 7 bis en 8 om de vorderingen bij de 
uitvoering van het programma ten opzichte 
van de doelstellingen te beoordelen als 
basis voor toezicht, evaluatie, en 
beoordeling van de prestaties. Deze 
omvatten:

Amendement 87
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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 kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren en eventueel 
programmaspecifieke indicatoren 
vastgesteld.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In elk programma, met uitzondering van 
programma's die uitsluitend betrekking 
hebben op technische bijstand, wordt een 
beschrijving opgenomen van de acties om 
rekening te houden met de in de artikelen 7 
en 8 beschreven beginselen.

In elk programma, met uitzondering van 
programma's die uitsluitend betrekking 
hebben op technische bijstand, wordt een 
beschrijving opgenomen van de acties om 
rekening te houden met de in de artikelen 
7, 7 bis en 8 beschreven beginselen en de 
bijbehorende kwalitatieve en kwantitatieve 
indicatoren op basis van in het verleden 
door de lidstaat behaalde resultaten en 
aangegane uitdagingen.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluatie, of de 
programma's verenigbaar zijn met deze 
verordening, met de fondsspecifieke 
voorschriften, met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, met het 
partnerschapscontract, met de specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluatie, of de 
programma's verenigbaar zijn met deze 
verordening, met de fondsspecifieke 
voorschriften, met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, met het 
partnerschapscontract, met de relevante
specifieke aanbevelingen per land uit 
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artikel 121, lid 2, van het Verdrag en met 
de aanbevelingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 148, lid 4, van het Verdrag, 
alsook de feitelijke bijdrage van het 
programma tot de verwezenlijking van de 
specifieke thematische doelstellingen en 
prioriteiten van de Unie voor elk GSK-
fonds. In de beoordeling wordt in het 
bijzonder gelet op de toereikendheid van 
de programmastrategie, de 
overeenkomstige doelstellingen, 
indicatoren en streefdoelen, en de 
toewijzing van begrotingsmiddelen.

hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en met de desbetreffende
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van
artikel 148, lid 4, van het Verdrag, alsook 
de feitelijke bijdrage van het programma 
tot de verwezenlijking van de specifieke 
thematische doelstellingen en prioriteiten 
van de Unie voor elk GSK-fonds. In de 
beoordeling wordt in het bijzonder gelet op 
de toereikendheid van de 
programmastrategie, de overeenkomstige 
doelstellingen, indicatoren en streefdoelen, 
en de toewijzing van begrotingsmiddelen.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van programma's indient, wordt 
dit naar behoren gemotiveerd en wordt in 
het bijzonder aangegeven welke gevolgen 
de wijziging van de programma's naar 
verwachting zal hebben voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en de in het programma vastgestelde 
specifieke doelstellingen, waarbij rekening 
wordt gehouden met het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Bij het verzoek 
wordt het herziene programma gevoegd en 
in voorkomend geval tevens een herzien 
partnerschapscontract.

Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van programma's indient, wordt 
dit naar behoren gemotiveerd en wordt in 
het bijzonder aangegeven welke gevolgen 
de wijziging van de programma's naar 
verwachting zal hebben voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, alsmede voor duurzame 
ontwikkeling en de in het programma 
vastgestelde specifieke doelstellingen, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Bij het verzoek 
wordt het herziene programma gevoegd en 
in voorkomend geval tevens een herzien 
partnerschapscontract.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijzigingen in de programma's vinden 
plaats volgens de in artikel 24 
uiteengezette eisen, in het bijzonder die 
met betrekking tot de horizontale 
beginselen, waaronder het 
partnerschapsbeginsel en de aanpak van 
meerlagig bestuur. Verzoeken tot 
wijziging van programma's dienen tevens 
te zijn gebaseerd op herziene 
programma's en, waar nodig, een herzien 
partnerschapscontract.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EIB kan op verzoek van de lidstaten 
deelnemen aan de voorbereiding van het 
partnerschapscontract, alsook aan 
activiteiten in verband met de 
voorbereiding van concrete acties, met 
name voor grote projecten, 
financieringsinstrumenten en publiek-
private samenwerking.

1. De EIB kan op verzoek van de lidstaten 
deelnemen aan de voorbereiding van het 
partnerschapscontract, alsook aan 
activiteiten in verband met de 
voorbereiding van concrete acties,
grootschalige en kleinschalige projecten
met een aanzienlijk innovatiepotentieel, 
financieringsinstrumenten en publiek-
private samenwerking.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) worden ontworpen in het licht van de 
lokale behoeften en mogelijkheden en 
aspecten omvatten die in de lokale context 
innovatief zijn, alsmede netwerkvorming
en in voorkomend geval samenwerking.

d) worden ontworpen in het licht van de 
lokale behoeften en mogelijkheden en 
aspecten omvatten die in de lokale context 
innovatief en sociaal-cultureel van aard
zijn, alsmede netwerkvorming en in 
voorkomend geval samenwerking.
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Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden geselecteerd door een comité dat 
hiervoor door de bevoegde 
beheersautoriteiten van de programma's 
wordt opgericht.

3. De strategieën voor lokale duurzame
ontwikkeling worden geselecteerd door een 
comité dat hiervoor door de bevoegde 
beheersautoriteiten van de programma's 
wordt opgericht. De partners waarvan 
sprake is in artikel 5 moeten 
vertegenwoordigd zijn in dit comité. Met 
name de economische en sociale partners 
zijn daarin sterk vertegenwoordigd. 

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) advieskosten

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financieringsinstrumenten mogen worden 
gecombineerd met subsidies, 
rentesubsidies of subsidies voor 
garantievergoedingen. In dat geval wordt 
voor elke financieringsvorm een 
afzonderlijke boekhouding bijgehouden.

Financieringsinstrumenten mogen worden 
gecombineerd met subsidies, 
rentesubsidies, microkredieten of subsidies 
voor garantievergoedingen. In dat geval 
wordt voor elke financieringsvorm een 
afzonderlijke boekhouding bijgehouden.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
de ex-antebeoordeling van 
financieringsinstrumenten, alsmede 
voorschriften voor de combinatie van steun 
die in de vorm van subsidies, 
rentesubsidies, subsidies voor 
garantievergoedingen en 
financieringsinstrumenten aan 
eindontvangers wordt verleend, 
aanvullende specifieke voorschriften voor 
de subsidiabiliteit van uitgaven en 
voorschriften voor de soorten activiteiten 
die niet voor ondersteuning door 
financieringsinstrumenten in aanmerking 
komen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
de ex-antebeoordeling van 
financieringsinstrumenten, alsmede 
voorschriften voor de combinatie van steun 
die in de vorm van subsidies, 
rentesubsidies, subsidies voor 
garantievergoedingen, microkredieten en 
financieringsinstrumenten aan 
eindontvangers wordt verleend, 
aanvullende specifieke voorschriften voor 
de subsidiabiliteit van uitgaven en 
voorschriften voor de soorten activiteiten 
die niet voor ondersteuning door 
financieringsinstrumenten in aanmerking 
komen.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bijdragen in natura zijn geen 
subsidiabele uitgaven voor 
financieringsinstrumenten, behalve als het 
gaat om bijdragen in de vorm van grond of 
onroerend goed voor investeringen om 
stedelijke ontwikkeling of stadsherstel te 
ondersteunen en de grond of het onroerend 
goed deel uitmaakt van de investering.
Dergelijke bijdragen in de vorm van land 
of onroerend goed zijn subsidiabel op 
voorwaarde dat aan de voorwaarden in 
artikel 59 wordt voldaan.

3. Bijdragen in natura zijn geen 
subsidiabele uitgaven voor 
financieringsinstrumenten, behalve als het 
gaat om bijdragen in de vorm van grond of 
onroerend goed voor investeringen om 
stedelijke en/of plattelandsontwikkeling 
dan wel stads- en/of plattelandsherstel te 
ondersteunen en de grond of het onroerend 
goed deel uitmaakt van de investering.
Dergelijke bijdragen in de vorm van land 
of onroerend goed zijn subsidiabel op 
voorwaarde dat aan de voorwaarden in 
artikel 59 wordt voldaan.
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Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

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 zeven jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt. Het 
bedrag dat na die periode resteert wordt 
overgeschreven naar de begroting van de 
Europese Unie.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit stuurt de 
Commissie een specifiek verslag over de 
concrete acties die 
financieringsinstrumenten omvatten, dat 
als bijlage bij het jaarverslag over de 
uitvoering wordt gevoegd.

1. De beheersautoriteit stuurt de 
Commissie een specifiek verslag over de 
concrete acties die 
financieringsinstrumenten omvatten, dat 
als bijlage bij het jaarverslag over de 
uitvoering wordt gevoegd, waarbij ernaar 
wordt gestreefd om overlappingen en 
extra administratieve lasten te vermijden.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 

1. Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
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en van de partners. Elk lid van het 
toezichtcomité heeft een stemrecht.

en van de in artikel 5 bedoelde partners, 
waarbij met name aandacht wordt besteed 
aan de partners die bij de voorbereiding 
van de betreffende programma's 
betrokken zijn. Elk lid van het 
toezichtcomité heeft een stemrecht. De 
lidstaat zorgt ervoor dat het toezichtcomité 
bestaat uit een gelijk aantal mannen en 
vrouwen.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De partners selecteren en benoemen de 
leden die hen vertegenwoordigen in het 
toezichtcomité.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lijst met leden van het toezichtcomité 
wordt bekendgemaakt.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het orgaan waaruit de voorzitter 
van het comité afkomstig is, fungeert als 
centraal bureau ter ondersteuning van de 
partners bij de uitoefening van hun taken 
en ter ondersteuning van de voorzitter bij 
het voorbereiden en leiden van 
vergaderingen om ervoor te zorgen dat 
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deze resultaten opleveren. 

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het toezichtcomité vergadert ten minste
een keer per jaar en evalueert de uitvoering 
van het programma en de vooruitgang die 
geboekt is met de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan. Daarbij kijkt het naar 
de financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren en de vooruitgang ten 
opzichte van de gekwantificeerde 
streefwaarden, en de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen.

1. Het toezichtcomité vergadert ten minste
twee keer per jaar en evalueert de 
uitvoering van het programma en de 
vooruitgang die geboekt is met de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
de tenuitvoerlegging van de in de 
artikelen 6, 7, 7 bis en 8 van deze 
verordening bedoelde horizontale 
beginselen. Daarbij kijkt het naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren en de vooruitgang ten 
opzichte van de gekwantificeerde 
streefwaarden, en de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het toezichtcomité doet nauwgezet 
onderzoek naar alle vraagstukken die van 
invloed zijn op de prestaties van het 
programma.

2. Het toezichtcomité doet nauwgezet 
onderzoek naar alle vraagstukken die van 
invloed zijn op de prestaties van het 
programma en naar de prestaties zelf.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het toezichtcomité kan aanbevelingen 
voor de uitvoering en evaluatie van het 
programma aan de beheersautoriteit doen.
Het houdt toezicht op de maatregelen die 
naar aanleiding van zijn aanbevelingen 
worden genomen.

4. Het toezichtcomité kan aanbevelingen 
voor de uitvoering en evaluatie van het 
programma aan de beheersautoriteit doen, 
teneinde de administratieve last voor de 
begunstigden te verminderen. Het houdt 
toezicht op de maatregelen die naar 
aanleiding van zijn aanbevelingen worden 
genomen.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het toezichtcomité hecht zijn 
goedkeuring aan de in artikel 44 bedoelde 
jaarverslagen over de uitvoering van de 
programma's en de in artikel 46 bedoelde 
voortgangsverslagen.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
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geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen.

geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, de 
administratieve procedures te 
vereenvoudigen en kwesties aan te pakken
die van invloed zijn op de prestaties van 
het programma en de genomen 
corrigerende maatregelen.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het jaarverslag over de uitvoering dat in
2017 wordt ingediend, omvat een 
uiteenzetting en beoordeling van de in lid 2 
vermelde informatie en van de vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma, met 
inbegrip van de bijdrage van de GSK-
fondsen tot veranderingen in de 
resultaatindicatoren, wanneer gegevens van 
evaluaties beschikbaar zijn. In het verslag 
wordt tevens de uitvoering van de acties in 
het licht van de in de artikelen 6, 7 en 8 
beschreven beginselen beoordeeld en 
verslag gedaan van de steun die gebruikt is 
voor streefdoelen op het gebied van 
klimaatverandering.

3. Het jaarverslag over de uitvoering dat in
het jaar van de eerste evaluatie van de 
prestaties wordt ingediend, omvat een 
uiteenzetting en beoordeling van de in lid 2 
vermelde informatie en van de vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma, met 
inbegrip van de bijdrage van de GSK-
fondsen tot veranderingen in de 
resultaatindicatoren, wanneer gegevens van 
evaluaties beschikbaar zijn. In het verslag 
wordt tevens de uitvoering van de acties in 
het licht van de in de artikelen 6, 7, 7 bis en 
8 beschreven beginselen beoordeeld en 
verslag gedaan van de steun die gebruikt is 
voor streefdoelen op het gebied van 
klimaatverandering, armoedebestrijding en 
terugdringing van het totale 
werkloosheidscijfer en het 
jeugdwerkloosheidscijfer.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 4. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
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2019 wordt ingediend en het eindverslag 
over de uitvoering voor de GSK-fondsen 
omvatten naast de in de leden 2 en 3 
bedoelde informatie en beoordeling, ook 
informatie over en een beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma en de 
mate waarin het programma heeft 
bijgedragen tot De verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

het jaar van de tweede evaluatie van de 
prestaties wordt ingediend en het 
eindverslag over de uitvoering voor de 
GSK-fondsen omvatten naast de in de 
leden 2 en 3 bedoelde informatie en 
beoordeling, ook informatie over en een 
beoordeling van de vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma en de mate waarin het 
programma heeft bijgedragen tot De 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De jaarlijkse evaluatievergadering kan 
over meer dan een programma gaan. De 
jaarlijkse evaluatievergadering van 2017 
en 2019 gaat over alle programma's in de 
lidstaat en houdt tevens rekening met de 
voortgangsverslagen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 46 in die jaren 
hebben ingediend.

2. De jaarlijkse evaluatievergadering kan 
over meer dan een programma gaan. De 
jaarlijkse evaluatievergadering in de jaren
van de evaluatie van de prestaties gaat 
over alle programma's in de lidstaat en 
houdt tevens rekening met de 
voortgangsverslagen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 46 in die jaren 
hebben ingediend.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In andere jaren dan 2017 en 2019
kunnen de lidstaat en de Commissie 
overeenkomen geen jaarlijkse 
evaluatievergadering over een programma 
te houden.

3. In andere jaren dan de jaren van de 
evaluatie van de prestaties kunnen de 
lidstaat en de Commissie overeenkomen 
geen jaarlijkse evaluatievergadering over 
een programma te houden.
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Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van de redelijke, 
meetbare, kwalitatieve en kwantitatieve
mijlpalen die voor elk programma in het 
prestatiekader zijn vastgesteld op basis van 
eerder door de lidstaat behaalde 
resultaten en aangegane uitdagingen en 
de steun die gebruikt is voor doelstellingen 
op het gebied van klimaatverandering, 
armoedebestrijding en terugdringing van 
het totale werkloosheidscijfer en het 
jeugdwerkloosheidscijfer;

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de rol van de in artikel 5 bedoelde 
partners bij de uitvoering van het 
partnerschapscontract.

h) de rol van de in artikel 5 bedoelde 
partners bij de uitvoering van het 
partnerschapscontract, waaronder een lijst 
van de betrokken partners, hun 
verantwoordelijkheden en hun 
opvattingen met betrekking tot de 
uitvoering van het programma en het 
partnerschapsbeginsel, alsmede de manier 
waarop hun standpunten in aanmerking 
zijn genomen.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In 2018 en 2020 neemt de Commissie in 
haar jaarlijkse voortgangsverslag voor de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad een hoofdstuk op waarin het 
strategische verslag wordt samengevat, met 
bijzondere aandacht voor de geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

5. In 2018 en 2020 neemt de Commissie in 
haar jaarlijkse voortgangsverslag voor de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad een hoofdstuk op waarin het 
strategische verslag wordt samengevat, met 
bijzondere aandacht voor de geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en de 
doelstellingen van de 
vlaggenschipinitiatieven binnen de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma's te verbeteren en de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 
effect ervan te beoordelen. Het effect van 
de programma's wordt, overeenkomstig de 
opdracht van het betrokken GSK-fonds, 
beoordeeld in het licht van de streefdoelen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, en in 
voorkomend geval tevens in het licht van 
het bruto binnenlands product (bbp) en de 
werkloosheid.

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma's te verbeteren en de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 
effect ervan te beoordelen. Het effect van 
de programma's wordt, overeenkomstig de 
opdracht van het betrokken GSK-fonds, 
beoordeeld in het licht van de streefdoelen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, en in 
voorkomend geval tevens in het licht van
de klimaatdoelstellingen, de horizontale 
indicatoren, het bruto binnenlands product
(bbp) en de werkloosheid en 
kwaliteitsbanen. De lidstaten kunnen 
gebruikmaken van andere sociale en 
milieu-indicatoren, in aanvulling op de 
indicator "bbp per inwoner", met het oog 
op een meer sociale visie op de 
welzijnssituatie in de onderzochte regio of 
lidstaat.
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Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de nodige 
middelen om de evaluaties uit te voeren en 
zorgen voor procedures voor het 
produceren en verzamelen van de voor de 
evaluaties vereiste gegevens, waaronder 
gegevens over gemeenschappelijke en in 
voorkomend geval programmaspecifieke 
indicatoren.

2. De lidstaten verstrekken de nodige 
middelen om de kwalitatieve en 
kwantitatieve evaluaties uit te voeren en 
zorgen voor procedures voor het 
produceren en verzamelen van de voor de 
evaluaties vereiste gegevens, waaronder 
gegevens over gemeenschappelijke
kwalitatieve en kwantitatieve en in 
voorkomend geval programmaspecifieke 
indicatoren.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bijdrage tot de verwezenlijking van 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei in het licht 
van de geselecteerde thematische 
doelstellingen en prioriteiten, waarbij 
rekening wordt gehouden met de nationale 
en regionale behoeften;

a) de bijdrage tot de verwezenlijking van 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei in het licht 
van de geselecteerde thematische 
doelstellingen, de in de artikelen 6, 7, 7 bis
en 8 van deze verordening beschreven 
horizontale beginselen en prioriteiten, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
nationale en regionale behoeften;

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verenigbaarheid van de geselecteerde 
thematische doelstellingen, de prioriteiten 
en de desbetreffende doelstellingen van de 
programma's met het gemeenschappelijk 

d) de verenigbaarheid van de geselecteerde 
thematische doelstellingen, de prioriteiten 
en de desbetreffende doelstellingen van de 
programma's, en de in de artikelen 6, 7, 7 
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strategisch kader, het partnerschapscontract 
en de specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en de aanbevelingen van de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag;

bis en 8 van deze verordening beschreven 
horizontale beginselen met het 
gemeenschappelijk strategisch kader, het 
partnerschapscontract en de specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en de 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag;

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de relevantie en duidelijkheid van de 
voorgestelde programma-indicatoren;

e) de relevantie en duidelijkheid van de 
voorgestelde programma- en horizontale
indicatoren;

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om gelijke kansen van 
mannen en vrouwen te bevorderen en 
discriminatie te voorkomen;

l) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om gelijke kansen van 
mannen en vrouwen te bevorderen en 
discriminatie te voorkomen
overeenkomstig de in artikel 7 
vastgestelde beginselen;

Amendement 123

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) de toereikendheid van geplande 
maatregelen om toegankelijkheid voor 
personen met een handicap te 
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waarborgen;

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen.

m) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om duurzame ontwikkeling, 
sociale integratie en de verwezenlijking 
van de armoedebestrijdingsdoelstellingen
te bevorderen.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ex-postevaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie of door de lidstaten, in 
nauwe samenwerking. In de ex-
postevaluaties worden, overeenkomstig de 
specifieke vereisten van de fondsspecifieke 
voorschriften, de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de GSK-fondsen 
onderzocht, alsook hun bijdrage tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei. De ex-postevaluaties moeten 
uiterlijk op 31 december 2023 zijn 
voltooid.

De ex-postevaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie in nauwe 
samenwerking met de lidstaten. In de ex-
postevaluaties worden, overeenkomstig de 
specifieke vereisten van de fondsspecifieke 
voorschriften, de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de GSK-fondsen 
onderzocht, alsook hun bijdrage tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en de doelstellingen van de 
vlaggenschipinitiatieven binnen de
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. De ex-
postevaluaties moeten uiterlijk op 
31 december 2023 zijn voltooid.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) bijstand bij de toegang tot fondsen, 
met name gericht op micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) acties om informatie te verspreiden, de 
totstandkoming van netwerken te 
ondersteunen, communicatieactiviteiten uit 
te voeren, te zorgen voor bewustmaking 
alsook samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen, ook met derde landen, te 
bevorderen. Om doelmatiger met het grote 
publiek te communiceren en de synergie 
tussen de op initiatief van de Commissie 
genomen communicatieactiviteiten te 
vergroten, moeten de middelen die 
krachtens deze verordening aan 
communicatieacties worden toegewezen, 
ook bijdragen tot de public relations ter
bevordering van de politieke prioriteiten 
van de Europese Unie, voor zover die
verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening;

f) acties om informatie te verspreiden, de 
totstandkoming van netwerken te 
ondersteunen, communicatieactiviteiten uit 
te voeren, te zorgen voor bewustmaking 
alsook samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen, met name onder 
maatschappelijke organisaties, waaronder
ook met derde landen, te bevorderen. Om 
doelmatiger met het grote publiek te 
communiceren en de synergie tussen de op 
initiatief van de Commissie genomen 
communicatieactiviteiten te vergroten, 
moeten de middelen die krachtens deze 
verordening aan communicatieacties 
worden toegewezen, ook bijdragen tot de
verzorging van de public relations ter
ondersteuning van de politieke prioriteiten 
van de Europese Unie, op voorwaarde dat 
deze verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening;

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) steun voor de capaciteitsopbouw van 
de sociale partners en maatschappelijke 
organisaties als bedoeld in artikel 5, met 
name ten aanzien van de betrokkenheid 
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van vertegenwoordigers van kwetsbare 
groepen, ondersteuning van 
overkoepelende organisaties van niet-
gouvernementele organisaties, sociale 
partners, netwerken en verenigingen van 
lokale, stedelijke en regionale overheden, 
en activiteiten op het niveau van de Unie 
ten behoeve van het cohesiebeleid voor 
het onderhouden van netwerken met 
nationale en regionale partners.

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) bijstand ter ondersteuning van 
uitwisseling van standpunten en 
samenwerking in bestaande en nieuwe 
thematische netwerken van de in artikel 
30 van deze verordening bedoelde 
plaatselijke actiegroepen voor de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
strategieën voor lokale ontwikkeling.

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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 aanvullende
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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.

acties ter vergroting van de capaciteit van 
de autoriteiten van de lidstaten, van 
partners in de zin van artikel 5, waarbij 
sociale en economische partners sterk 
moeten zijn vertegenwoordigd, ter 
bevordering van de uitwisseling van 
standpunten en beste praktijken onder 
lokale actiegroepen in de zin van artikel 
30, op nationaal niveau, en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken.
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat zorgt ervoor dat in zijn 
operationele programma's voldoende 
technische bijstand wordt toegewezen aan 
de in artikel 5, lid 1, onder a), b) en c) 
bedoelde partners om de betrokkenheid 
van deze partners bij en hun deelname 
aan de voorbereiding en uitvoering van de 
partnerschapscontracten en de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van programma's te 
vergemakkelijken.

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Iedere lidstaat zorgt er in alle 
operationele programma's voor dat 
voldoende technische bijstand ter 
beschikking wordt gesteld om de 
betrokkenheid van niet-gouvernementele 
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organisaties bij en hun deelname aan de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de fondsen te 
vergemakkelijken.

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De subsidiabiliteit van de uitgaven wordt 
op basis van de nationale voorschriften 
bepaald, tenzij specifieke voorschriften zijn 
vastgesteld in of op grond van deze 
verordening of de fondsspecifieke 
voorschriften.

1. De subsidiabiliteit van de uitgaven wordt 
op basis van de nationale voorschriften 
bepaald, met uitzondering van uitgaven 
aan projecten inzake Europese territoriale 
samenwerking en tenzij specifieke 
voorschriften zijn vastgesteld in of op 
grond van deze verordening of de 
fondsspecifieke voorschriften.

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Commissie stelt een specifieke 
steunregeling in voor de uitgaven in het 
kader van programma's voor Europese 
territoriale samenwerking ter verbetering
van de operationele toepassing van deze 
programma's.

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van terugvorderbare bijstand 
wordt de aan de instantie die de steun heeft 
verleend of aan een andere bevoegde 

In het geval van terugvorderbare bijstand 
wordt de aan de instantie die de steun heeft 
verleend of aan een andere bevoegde 
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autoriteit van de lidstaat terugbetaalde 
steun op een afzonderlijke rekening
gestort en hergebruikt voor hetzelfde 
doeleinde of overeenkomstig de 
doelstellingen van het programma.

autoriteit van de lidstaat terugbetaalde 
steun op een afzonderlijk 
rekeningnummer gestort en hergebruikt 
voor hetzelfde doeleinde of 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
programma.

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) forfaitaire bedragen waarbij de 
overheidsbijdrage niet meer dan 
100 000 euro bedraagt;

c) forfaitaire bedragen waarbij de 
overheidsbijdrage niet meer dan 
200.000 euro bedraagt;

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een vast percentage van maximaal 20%
van de subsidiabele directe kosten, waarbij 
het percentage wordt berekend volgens een 
eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

a) een vast percentage van maximaal 30%
van de subsidiabele directe kosten, waarbij 
het percentage wordt berekend volgens een 
eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een vast percentage van maximaal 15%
van de subsidiabele directe 

b) een vast percentage van maximaal 20%
van de subsidiabele directe 
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personeelskosten; personeelskosten;

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn en betaald worden door een 
begunstigde die geen niet-
belastingplichtige zoals omschreven in 
artikel 13, lid 1, eerste alinea, van 
Richtlijn 2006/112/EG is, mits dergelijke 
btw-bedragen niet verschuldigd zijn voor 
de totstandbrenging van infrastructuur.

c) terugvorderbare btw. Btw-bedragen zijn 
echter wel subsidiabel als zij niet krachtens 
de nationale btw-wetgeving 
terugvorderbaar zijn.

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als een concrete actie een investering in 
infrastructuur of een productieve 
investering omvat, wordt de bijdrage uit de 
GSK-fondsen terugbetaald wanneer binnen 
vijf jaar na de eindbetaling aan de 
begunstigde of in voorkomend geval 
binnen een in de voorschriften betreffende 
staatssteun gestelde termijn ten aanzien van 
deze concrete actie:

1. Als een concrete actie een investering in 
infrastructuur of een productieve 
investering omvat, wordt de bijdrage uit de 
GSK-fondsen evenredig terugbetaald 
wanneer binnen vijf jaar, en in het geval 
van mkb-bedrijven binnen drie jaar, na de 
eindbetaling aan de begunstigde of in 
voorkomend geval binnen een in de 
voorschriften betreffende staatssteun 
gestelde termijn ten aanzien van deze 
concrete actie:

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor door het ESF ondersteunde 
concrete acties en voor door de andere 
GSK-fondsen ondersteunde concrete acties 
die geen investering in infrastructuur of 
een productieve investering omvatten, 
wordt de bijdrage uit het Fonds alleen 
terugbetaald als de acties onderworpen zijn 
aan een verplichting tot behoud van de 
investering krachtens de toepasselijke 
voorschriften betreffende staatssteun en als 
binnen de in die voorschriften gestelde 
termijn een productieactiviteit van de 
concrete acties wordt beëindigd of 
verplaatst.

2. Voor door het ESF ondersteunde 
concrete acties en voor door de andere 
GSK-fondsen ondersteunde concrete acties 
die geen investering in infrastructuur of 
een productieve investering omvatten, 
wordt de bijdrage uit het Fonds alleen 
terugbetaald als de acties onderworpen zijn 
aan een verplichting tot behoud van de 
investering krachtens de toepasselijke 
voorschriften betreffende staatssteun en als 
binnen tien jaar een productieactiviteit van 
de concrete acties wordt beëindigd of 
verplaatst.

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vastleggingen voor de prestatiereserve 
geschieden na vaststelling van het besluit 
van de Commissie tot goedkeuring van de 
wijziging van het programma.

Schrappen

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1 – inleidende formule

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 zes
maanden uitstellen als:

Amendement 144
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Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "investeren in groei en
werkgelegenheid" in lidstaten en regio's, te 
ondersteunen door alle Fondsen; alsmede

a) "investeren in groei, werkgelegenheid
en sociale inclusie" in lidstaten en regio's, 
te ondersteunen door alle Fondsen;
alsmede

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De structuurfondsen ondersteunen het 
doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" in alle regio's die 
behoren tot niveau 2 van de 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek
(hierna "NUTS-niveau 2" genoemd) zoals 
vastgesteld bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003.

1. De structuurfondsen ondersteunen het 
doel "investeren in groei, werkgelegenheid 
en sociale inclusie" in alle regio's die 
behoren tot niveau 2 van de 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek
(hierna "NUTS-niveau 2" genoemd) zoals 
vastgesteld bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003.

Amendement 146

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter c
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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% (d.w.z. in totaal 
53 142 922 017 euro) voor de meer 
ontwikkelde regio's, met speciale aandacht 
voor mogelijke uitzonderingen in het 
geval van hoofdsteden met een hoge 
bevolkingsdichtheid en een extreme 
concentratie van de bevolking van het 
land, op basis van het 
partnerschapscontract;

Amendement 148

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
afhankelijkheidsratio van ouderen, de 
bevolkingsdichtheid, de regionale 
welvaart, de nationale welvaart, het 
omgerekende netto beschikbare inkomen 
per inwoner en het 
werkloosheidspercentage;

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
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 

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
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. Indien het 
minimumpercentage voor een bepaalde 
categorie regio's volgens het 
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hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

partnerschapscontract lager uitvalt dan 
het minimumniveau, moet dit negatieve 
verschil worden gecompenseerd door een 
verhoging van het percentage voor de 
overige categorieën regio's. De daaruit op 
nationaal niveau resulterende som voor 
alle categorieën regio's mag derhalve niet 
lager uitvallen dan de som die op 
nationaal niveau uit de toepassing van de 
minimumpercentages resulteert. 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 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. 5% van de middelen voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
vormt de prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

Schrappen

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. 0,2% van de EFRO-middelen voor het 
doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" wordt toegewezen aan 
innovatieve acties op initiatief van de 
Commissie op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling.

7. 1% van de EFRO-middelen voor het 
doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" wordt toegewezen aan 
innovatieve acties op initiatief van de 
Commissie op het gebied van duurzame 
stedelijke en plattelandsontwikkeling.
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Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 2% van de kredieten voor een 
categorie regio's naar andere categorieën 
regio's wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van het partnerschapscontract.

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 6% van de kredieten voor een 
categorie regio's naar andere categorieën 
regio's wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van het partnerschapscontract.

Motivering

Gezien de regels die onder de huidige wetgeving gelden, is er geen reden om de lidstaten extra te 
belasten. Bovendien moet rekening worden gehouden met de hoge mate van complexiteit van het 
cohesiebeleid en moet het subsidiariteitsbeginsel als verankerd in het Verdrag worden 
nageleefd.

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten houden 
rekening met de algemene macro-
economische omstandigheden alsook met 
specifieke of uitzonderlijke 
omstandigheden, zoals privatiseringen of 
een uitzonderlijk peil van de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven van een lidstaat 
in de periode 2007-2013. Zij houden tevens 
rekening met wijzigingen in de nationale 
toewijzingen uit de structuurfondsen ten 
opzichte van de jaren 2007-2013.

De Commissie en de lidstaten houden 
rekening met de algemene macro-
economische omstandigheden alsook met 
specifieke of uitzonderlijke 
omstandigheden die wellicht een 
uitzonderlijke afwijking vormen in de 
structurele overheidsuitgaven of daarmee 
gelijk te stellen structurele uitgaven van 
een lidstaat in de periode 2007-2013. Zij 
houden tevens rekening met wijzigingen in 
de nationale toewijzingen uit de 
structuurfondsen ten opzichte van de jaren 
2007-2013.
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Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op het moment van indiening van het 
partnerschapscontract (ex-anteverificatie),
in 2018 (tussentijdse verificatie) en in 
2022 (ex-postverificatie) wordt 
geverifieerd of het niveau van de 
structurele overheidsuitgaven of daarmee 
gelijk te stellen structurele uitgaven voor 
het doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" is gehandhaafd.

Op het moment van indiening van het 
partnerschapscontract (ex-anteverificatie),
bij de tussentijdse verificatie en ten slotte 
bij de ex-postverificatie wordt geverifieerd 
of het niveau van de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven voor het doel
"investeren in groei en werkgelegenheid" is 
gehandhaafd.

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Als de Commissie bij de ex-
postverificatie vaststelt dat een lidstaat het 
in het partnerschapscontract 
overeenkomstig bijlage III vastgestelde 
referentieniveau van structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven voor het doel
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
niet heeft gehandhaafd, kan de Commissie 
een financiële correctie toepassen. Bij haar
besluit om al dan niet een financiële 
correctie toe te passen, laat de Commissie 
meewegen of de economische situatie van 
de lidstaat sinds de tussentijdse verificatie 
aanzienlijk is veranderd en of indertijd 
rekening is gehouden met die wijziging.
Bijlage III, punt 3, bevat voorschriften 
voor de hoogte van financiële correcties.

6. Als de Commissie bij de ex-
postverificatie vaststelt dat een lidstaat het
in het partnerschapscontract 
overeenkomstig bijlage III vastgestelde 
referentieniveau van structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven voor het doel
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
niet heeft gehandhaafd, kan de Commissie 
een financiële correctie toepassen. De 
Commissie neemt pas een besluit over de 
vraag of zij al dan niet een financiële 
correctie zal toepassen wanneer zij van 
mening is dat de lidstaat heeft verzuimd 
de nodige stappen te ondernemen om te 
voldoen aan de aanbevelingen die zij 
hiertoe heeft gedaan, en zij neemt daarbij 
in overweging of de economische situatie 
van de lidstaat sinds de tussentijdse 
verificatie aanzienlijk is veranderd en of 
indertijd rekening is gehouden met die 
wijziging. Bijlage III, punt 3, bevat 
voorschriften voor de hoogte van financiële 
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correcties.

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud en vaststelling van operationele 
programma's voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid"

Inhoud, vaststelling en wijziging van 
operationele programma's voor het doel
"investeren in groei en werkgelegenheid"

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio's, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in naar 
behoren gemotiveerde gevallen,
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio's, komt overeen met een 
thematische doelstelling en omvat een of 
meer investeringsprioriteiten van die 
thematische doelstelling overeenkomstig 
de fondsspecifieke voorschriften. In naar 
behoren gemotiveerde omstandigheden 
kan een prioritaire as betrekking hebben 
op meer dan een categorie regio's en op 
meer dan een fonds. In een prioritaire as 
van het ESF kunnen een of meer 
complementaire investeringsprioriteiten 
voor verschillende van de in artikel 9, 
punten 8, 9, 10 en 11, vermelde 
thematische doelstellingen worden 
gecombineerd om hun bijdrage tot andere 
prioritaire assen te vergemakkelijken.

Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter c – punt iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de lijst van steden waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd, de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
EFRO-steun voor die maatregelen, met 
inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[...] [EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

iii) de indicatieve lijst van steden, 
functionele stedelijke gebieden en 
voorstedelijke gebieden voor regeneratie
waar geïntegreerde maatregelen voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling zullen 
worden uitgevoerd, de indicatieve 
jaarlijkse toewijzing van EFRO-steun voor 
die maatregelen, met inbegrip van de 
middelen die aan de steden worden 
gedelegeerd voor beheer krachtens artikel 
7, lid 2, van Verordening (EU) nr. [...] 
[EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter c – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de lijst van landelijke microregio's 
met de hoogste concentratie van armoede 
en de indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
steun uit het ESF, het EFRO en het Elfpo 
voor geïntegreerde acties;

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de aanwijzing van de gebieden waar 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling zal plaatsvinden;

iv) de indicatieve aanwijzing van de 
gebieden waar vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling zal 
plaatsvinden;

Amendement 161
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Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter c – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot de 
verwezenlijking van macroregionale 
strategieën en zeegebiedstrategieën;

vi) de bijdrage van de geplande 
steunmaatregelen tot de verwezenlijking 
van macroregionale strategieën en
strategieën met betrekking tot zee- en 
berggebieden;

Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de
regionale demografische uitdagingen en 
de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede en werkloosheid worden 
getroffen of van doelgroepen die de 
grootste kans maken gediscrimineerd of
sociaal uitgesloten te worden, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan
personen met een handicap en
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) voor elke overeenkomstig bijlage IV 
vastgestelde ex-antevoorwaarde waaraan 
op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract en het operationele 
programma niet is voldaan: een 

ii) voor elke overeenkomstig bijlage IV 
vastgestelde toepasselijke ex-
antevoorwaarde waaraan op de datum van 
indiening van het partnerschapscontract en 
het operationele programma niet is 
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beschrijving van de maatregelen die nodig 
zijn om aan de ex-antevoorwaarde te 
voldoen, met een tijdschema voor de 
uitvoering van die maatregelen;

voldaan: een beschrijving van de 
maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarde te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen;

Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter f – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de 
geplande acties om die lasten te 
verminderen, met streefdoelen;

ii) de geplande acties om de 
administratieve lasten voor de 
begunstigden te verminderen, met 
streefdoelen;

Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter f – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een lijst van grote projecten waarvoor 
de uitvoering van de voornaamste 
werkzaamheden naar verwachting vóór 
1 januari 2018 zal aanvangen;

iii) een indicatieve lijst van grote projecten 
waarvoor de uitvoering van de 
voornaamste werkzaamheden naar 
verwachting vóór 1 januari 2018 zal 
aanvangen;

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter h – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de accreditatie-instantie, de 
beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de auditautoriteit;

i) de beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de auditautoriteit;
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Amendement 167

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen, met name in verband met de 
toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd, en 
met name de eis om de toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te 
waarborgen;

ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen en te zorgen dat bestaande 
vormen van segregatie een halt wordt 
toegeroepen, met name in verband met de 
toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd;

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap te waarborgen;

Amendement 169

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een beschrijving van de bijdrage van iii) een beschrijving van de bijdrage van 
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het programma aan de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en in 
voorkomend geval de regelingen om de 
integratie van het genderperspectief in het 
operationele programma en in concrete 
acties te waarborgen.

het programma aan de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen, de 
regelingen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en in concrete acties te 
waarborgen en een beschrijving van de 
specifieke maatregelen die genomen 
worden ter bevordering van de gelijkheid 
van mannen en vrouwen.

Amendement 170

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) een beschrijving van de specifieke 
acties die zijn genomen om de Europese 
doelstelling voor het terugdringen van de 
armoede te bewerkstellingen door de 
sociale inclusie van kansarme groepen te 
bevorderen;

Amendement 171

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – 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 
operationeel programma voor het doel
"investeren in groei en werkgelegenheid".

De lidstaten voegen een advies van de 
nationale instanties en de in artikel 5, lid 1, 
onder a), b) en c), genoemde partners
voor gelijke kansen over de in de punten i),
ii) en iii) van dit lid bedoelde maatregelen 
bij het voorstel voor een operationeel 
programma voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid".

Amendement 172

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van het operationele 
programma vast.

5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van de elementen van het 
operationele programma vast die vallen 
onder lid 2, letter a), punt ii, letter b), 
punten i en ii, letter d), letter e), punten i 
en ii, letter g), punten i en ii en letter h), 
punten i en ii.

Amendement 173

Voorstel voor een verordening
Artikel 88 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Fondsen kunnen gezamenlijk steun 
aan operationele programma's voor het 
doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" verlenen.

1. De Fondsen kunnen gezamenlijk steun 
aan operationele programma's voor het 
doel "investeren in groei, werkgelegenheid
en sociale inclusie" verlenen.

Amendement 174

Voorstel voor een verordening
Artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 5%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 10%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.
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Amendement 175

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Operationele programma's die toegespitst 
zijn op kwetsbare groepen zoals jongeren, 
vrouwen, migranten, langdurig 
werklozen, hulpbehoevende ouderen, 
mensen met een handicap en etnische 
minderheden moeten in het hele gebied 
kunnen worden ingezet, ongeacht de 
geografische referentiebeperkingen.

Amendement 176

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een analyse van het milieueffect, waarin 
rekening wordt gehouden met de behoeften 
ten aanzien van aanpassing aan en 
beperking van klimaatverandering en 
herstelvermogen voor rampen;

f) een analyse van het milieueffect, waarin 
rekening wordt gehouden met de behoeften 
ten aanzien van aanpassing aan en 
beperking van klimaatverandering en 
herstelvermogen voor rampen, en het 
maatschappelijke effect, met 
inachtneming van de voordelen op het 
gebied van cohesie en ontwikkeling;

Amendement 177

Voorstel voor een verordening
Artikel 95 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) een analyse van de effecten van het 
gezamenlijke actieplan op de bevordering 
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en de voorkoming van discriminatie;

6) een analyse van de effecten van het 
gezamenlijke actieplan op de bevordering 
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en de voorkoming van discriminatie als 
vermeld in artikel 7;
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Amendement 178

Voorstel voor een verordening
Artikel 95 – lid 1– punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) een analyse van de effecten van het 
gezamenlijke actieplan op de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap;

Amendement 179

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij evalueert de vorderingen bij het 
behalen van de mijlpalen, de outputs en de 
resultaten van het gezamenlijke actieplan;

a) zij evalueert de vorderingen bij het 
behalen van de mijlpalen, de outputs en de 
resultaten van het gezamenlijke actieplan 
en stuurt de resultaten naar het 
toezichtcomité;

Amendement 180

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij onderzoekt eventuele voorstellen tot 
wijziging van het gezamenlijke actieplan 
om rekening te houden met aspecten die 
van invloed zijn op de prestaties en keurt 
die voorstellen goed.

b) zij onderzoekt eventuele voorstellen tot 
wijziging van het gezamenlijke actieplan 
om rekening te houden met aspecten die 
van invloed zijn op de prestaties en keurt 
die voorstellen goed, en stuurt de 
resultaten naar het toezichtcomité.

Amendement 181

Voorstel voor een verordening
Artikel 99 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer voor een strategie voor
stadsontwikkeling of voor een andere 
territoriale strategie of pact als bedoeld in
artikel 12, lid 1, van Verordening ... [ESF] 
een geïntegreerde aanpak nodig is met 
investeringen voor meer dan één prioritaire 
as van een of meer operationele 
programma's, wordt de actie als 
geïntegreerde territoriale investering 
uitgevoerd.

1. Wanneer voor een strategie voor stads-
of plattelandsontwikkeling of pact als 
bedoeld in artikel 12, lid 1, van
Verordening ... [ESF] een geïntegreerde 
aanpak nodig is met investeringen voor 
meer dan één prioritaire as van een of meer 
operationele programma's, wordt de actie 
als geïntegreerde territoriale investering 
uitgevoerd.

Amendement 182

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) maatregelen om toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te 
waarborgen;

Amendement 183

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) acties ter bestrijding van armoede en 
ter bevordering van de sociale inclusie 
van kansarme groepen;

Amendement 184

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat dient uiterlijk op 
30 april 2016 en vervolgens uiterlijk op 

1. De lidstaat dient uiterlijk op 30 juni
2016 en vervolgens uiterlijk op 30 juni van 
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30 april van elk volgend jaar tot en met 
2022 een jaarverslag overeenkomstig 
artikel 44, lid 1, bij de Commissie in. Het 
verslag dat in 2016 wordt ingediend, 
betreft de begrotingsjaren 2014 en 2015 
alsmede de periode tussen de begindatum 
voor de subsidiabiliteit van de uitgaven en 
31 december 2013.

elk volgend jaar tot en met 2022 een 
jaarverslag overeenkomstig artikel 44, 
lid 1, bij de Commissie in. Het verslag dat 
in 2016 wordt ingediend, betreft de 
begrotingsjaren 2014 en 2015 alsmede de 
periode tussen de begindatum voor de 
subsidiabiliteit van de uitgaven en 
31 december 2013.

Amendement 185

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De jaarverslagen over de uitvoering die 
in 2017 en 2019 worden ingediend, 
omvatten een uiteenzetting en beoordeling 
van de krachtens artikel 44, lid 3 
respectievelijk lid 4, vereiste informatie,
van de in lid 2 vermelde informatie, en
bovendien van:

3. De jaarverslagen over de uitvoering die 
in de jaren van de evaluatie van de 
prestaties worden ingediend, omvatten een 
uiteenzetting en beoordeling van de 
krachtens artikel 44, lid 3 respectievelijk 
lid 4, vereiste informatie en van de in lid 2 
vermelde informatie, en kunnen, 
afhankelijk van de inhoud en de 
doelstellingen van de operationele 
programma's, informatie toevoegen over 
de volgende elementen:

Amendement 186

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vorderingen bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak voor territoriale 
ontwikkeling, met inbegrip van duurzame 
stedelijke ontwikkeling, en vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
in het kader van het operationele 
programma;

a) de vorderingen bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak voor territoriale 
ontwikkeling, met inbegrip van duurzame 
stedelijke en plattelandsontwikkeling, en 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling in het kader van het 
operationele programma;
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Amendement 187

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de specifieke acties die zijn uitgevoerd 
om de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen en discriminatie te 
voorkomen, met inbegrip van de 
bevordering van de toegankelijkheid voor 
mensen met een handicap, en de 
regelingen die zijn getroffen om de 
integratie van het genderperspectief in het 
operationele programma en in concrete 
acties te waarborgen;

e) de specifieke acties die zijn uitgevoerd 
om de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen en discriminatie te 
voorkomen, en de regelingen die zijn 
getroffen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en in concrete acties te 
waarborgen, alsmede de specifieke acties 
die zijn uitgevoerd ter bestrijding van 
armoede en ter bevordering van de sociale 
inclusie van kwetsbare groepen;

Amendement 188

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de specifieke maatregelen om 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap te waarborgen;

Amendement 189

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 3 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de gebruikte financiële 

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen om te voorzien in de 
regionale demografische uitdagingen en 
de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede en werkloosheid worden 
getroffen of van doelgroepen die de 
grootste kans maken gediscrimineerd of
sociaal uitgesloten te worden, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan
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middelen, in voorkomend geval; personen met een handicap en
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de gebruikte financiële 
middelen;

Amendement 190

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari, 
30 april, 31 juli en 31 oktober voor elk 
operationeel programma de volgende 
gegevens elektronisch bij de Commissie in, 
uitgesplitst naar prioritaire as:

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari en
31 juli voor elk operationeel programma de 
volgende gegevens elektronisch bij de 
Commissie in, uitgesplitst naar prioritaire 
as:

Amendement 191

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de voorlichting van het publiek over 
de tijdschema's voor de programmering 
en de verwachte tijdschema's voor alle 
daarmee verband houdende publieke 
raadplegingsprocessen tijdens alle fasen 
van de voorbereiding van het 
partnerschapscontract en de 
programma's;

Amendement 192

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De instellingen van de EU en de 
adviesorganen organiseren 
voorlichtingsacties over de werking van 
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het cohesiebeleid.

Amendement 193

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De communicatiestrategie moet 
toegankelijk zijn voor personen met een 
handicap.

Amendement 194

Voorstel voor een verordening
Artikel 108 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Fondsen kunnen technische bijstand 
ondersteunen tot een maximum van 0,35%
van hun respectieve jaarlijkse toewijzing.

De Fondsen kunnen technische bijstand 
ondersteunen tot een maximum van 0,25%
van hun respectieve jaarlijkse toewijzing.

Amendement 195

Voorstel voor een verordening
Artikel 109 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Technische bijstand wordt verleend in de 
vorm van een prioritaire as van één Fonds
binnen een operationeel programma of in 
de vorm van een specifiek operationeel 
programma.

2. Technische bijstand wordt verleend in de 
vorm van een onderdeel van een prioritaire 
as of van een prioritaire as binnen een 
operationeel programma of in de vorm van 
een specifiek operationeel programma.

Amendement 196

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld onder 
b) en c) en voor alle regio's waarvan het 
bbp per inwoner voor de periode 2007-
2013 minder dan 75% van het gemiddelde 
van de EU-25 voor de referentieperiode 
bedroeg, maar waarvan het bbp per 
inwoner meer dan 75% van het gemiddelde 
bbp van de EU-27 bedraagt;

d) 85% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld onder 
b) en c) en voor alle regio's waarvan het 
bbp per inwoner voor de periode 2007-
2013 minder dan 75% van het gemiddelde 
van de EU-25 voor de referentieperiode 
bedroeg, maar waarvan het bbp per 
inwoner meer dan 75% van het gemiddelde 
bbp van de EU-27 bedraagt;

Motivering

Om een efficiënt gebruik en een betere absorptie van de EU-fondsen te waarborgen in regio's 
waarvan het bbp per inwoner voor de periode 2007-2013 minder dan 75% van het gemiddelde 
van de EU-25 voor de referentieperiode bedroeg en die in aanmerking komen voor subsidies uit 
hoofde van de categorie overgangregio's of minder ontwikkelde regio's, dient het 
medefinancieringspercentage voor die regio's te worden verhoogd.

Amendement 197

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) het belang van de prioritaire as voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, met het oog op specifieke lacunes
die moeten worden opgevuld;

1) het belang van de prioritaire as voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, met het oog op specifieke lacunes, 
en de doelstellingen van de 
vlaggenschipinitiatieven van de strategie 
van de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

Amendement 198

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 1– punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) de vermindering van armoede en de 
bevordering van de sociale inclusie van 
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kwetsbare groepen, in het bijzonder door 
middel van geïntegreerde benaderingen 
voor actieve inclusie;

Amendement 199

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 1 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) het belang van de prioritaire as voor 
de vermindering van het algemene en het 
jeugdwerkloosheidspercentage, met name 
in lidstaten waar die percentages duidelijk 
hoger zijn dan het Europese gemiddelde;

Amendement 200

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
het beheer van een deel van een 
operationeel programma aan een 
intermediaire instantie toevertrouwen door 
een schriftelijke overeenkomst met die 
instantie te sluiten ("globale subsidie"). De 
intermediaire instantie verstrekt garanties 
omtrent haar solvabiliteit, haar competentie 
op het betrokken werkterrein en haar 
administratieve en financiële beheer.

7. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
het beheer van een deel van een 
operationeel programma aan een 
intermediaire instantie toevertrouwen door 
een schriftelijke overeenkomst met die 
instantie te sluiten ("globale subsidie"). Om 
de toegang tot de structuurfondsen voor 
kleine ngo's te verbeteren, bevorderen de 
lidstaten het gebruik van kleine en op hun
specifieke behoeften afgestemde globale 
subsidies. De intermediaire instantie 
verstrekt garanties omtrent haar 
solvabiliteit, haar competentie op het 
betrokken werkterrein en haar 
administratieve en financiële beheer.

Amendement 201

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in 2014: 2% van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

a) in 2014: 3% van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Motivering

De geest van de huidige wetgeving (artikel 82 van Verordening (EG) nr. 1083/2006) moet 
worden gehandhaafd onder a), b) en c) om meer stabiliteit en duurzaamheid te garanderen en de 
consequenties van de economische crisis in Europa te helpen aanpakken.

Amendement 202

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in 2015: 1% van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

b) in 2015: 2% van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Amendement 203

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in 2016: 1% van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode.

c) in 2016: 2% van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode.

Amendement 204

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het deel van het overeenkomstig de 
tweede alinea berekende bedrag van een 
operationeel programma dat op

1. Het deel van het overeenkomstig de 
tweede alinea berekende bedrag dat op 31 
december van het derde begrotingsjaar na 
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31 december van het tweede begrotingsjaar 
na het jaar van vastlegging van het 
operationele programma niet is gebruikt 
voor betaling van een initiële en jaarlijkse 
voorfinanciering, voor tussentijdse 
betalingen en voor betalingen van het 
jaarsaldo en waarvoor geen 
overeenkomstig artikel 121 opgestelde 
betalingsaanvraag overeenkomstig
artikel 126 is ingediend, wordt door de 
Commissie vrijgemaakt.

het jaar van vastlegging van het 
operationele programma in een lidstaat
niet is gebruikt voor betaling van een 
initiële en jaarlijkse voorfinanciering, voor 
tussentijdse betalingen en voor betalingen 
van het jaarsaldo en waarvoor geen 
overeenkomstig artikel 121 opgestelde 
betalingsaanvraag overeenkomstig artikel 
126 is ingediend, wordt door de Commissie 
vrijgemaakt.

Amendement 205

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;

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

Amendement 206

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 207

Voorstel voor een verordening
Artikel 134 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ter wille van de rechtszekerheid 
moet de Commissie de bevoegdheid 
krijgen om overeenkomstig artikel 142 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
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voor de beschrijving van de concepten en 
situaties die als ernstig kunnen worden 
beschouwd in de zin van lid 1 van dit 
artikel.

Amendement 208

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de criteria 
voor het bepalen van de hoogte van de toe 
te passen financiële correctie vast te 
leggen.

6. De Commissie is bevoegd om
overeenkomstig artikel 142 middels
gedelegeerde handelingen vast te stellen in 
welke gevallen er sprake is van ernstige 
tekortkomingen in de zin van dit artikel en 
de criteria voor het bepalen van de hoogte 
van de toe te passen financiële correctie 
vast te leggen.

Amendement 209

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Mits daarover overeenstemming 
wordt bereikt, kan de lidstaat de betrokken 
middelen van de Unie hergebruiken in 
overeenstemming met artikel 135, lid 3.

Amendement 210

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als de Commissie financiële correcties 
toepast, doet zij dit door middel van 
uitvoeringshandelingen en binnen zes 
maanden na de datum van de hoorzitting, 
of als de lidstaat ermee instemt na de 

5. Als de Commissie, ingeval geen 
overeenstemming wordt bereikt, financiële 
correcties toepast, doet zij dit door middel 
van uitvoeringshandelingen en binnen zes 
maanden na de datum van de hoorzitting, 
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hoorzitting aanvullende informatie in te 
dienen, binnen zes maanden na de datum 
van ontvangst van die informatie. De 
Commissie houdt rekening met alle in de 
loop van de procedure ingediende 
informatie en opmerkingen. Als er geen 
hoorzitting plaatsvindt, begint de termijn 
van zes maanden twee maanden na de 
datum van de door de Commissie 
gezonden uitnodiging voor de hoorzitting.

of als de lidstaat ermee instemt na de 
hoorzitting aanvullende informatie in te 
dienen, binnen zes maanden na de datum 
van ontvangst van die informatie. De 
Commissie houdt rekening met alle in de 
loop van de procedure ingediende 
informatie en opmerkingen. Als er geen 
hoorzitting plaatsvindt, begint de termijn 
van zes maanden twee maanden na de 
datum van de door de Commissie 
gezonden uitnodiging voor de hoorzitting.

Amendement 211

Voorstel voor een verordening
Artikel 140 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 
100 000 euro bedragen, worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit, die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar, verricht door de 
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 
200.000 euro bedragen, worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit, die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar, verricht door de 
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

Amendement 212

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage -1
Gemeenschappelijk strategisch kader

Met dit kader wordt beoogd het 
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programmeringsproces op het niveau van 
de lidstaten en de regio's en de bijdrage 
van de GSK-fondsen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei strategisch aan te sturen. Om dit 
doel te bereiken, worden middels dit kader 
de voornaamste horizontale beginselen 
vastgesteld en worden de bestaande 
sectoroverschrijdende uitdagingen 
gedefinieerd, worden de synergieën en 
mechanismen voor coördinatie tussen de 
GSK-fondsen en de instrumenten van 
andere EU-beleidsvormen en tussen de 
GSK-fondsen onderling uitgewerkt, en 
worden de prioriteiten voor territoriale 
samenwerking bepaald.
Bovendien moet de Commissie, naast het 
in deze bijlage uiteengezette kader, de 
lidstaten en de regio´s ondersteunen door 
een niet-uitputtend menu van aanbevolen 
acties voor de GSK-fondsen vast te stellen 
in de vorm van een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 142. Dit 
niet-limitatieve menu, als onderdeel van 
het Gemeenschappelijk Strategisch Kader 
(GSK), dient de lidstaten en regio's van 
een richtlijn te voorzien hoe zij de 
thematische doelstellingen, zoals 
uiteengezet in Artikel 9 van deze 
Verordening, kunnen vertalen in een 
programmering waarbij de verschillende 
behoeften, uitdagingen en kansen van de 
regio's en de noodzakelijke flexibiliteit 
voor regionale duurzame ontwikkeling in 
overweging worden genomen.
1. Horizontale beginselen en 
sectoroverschrijdende uitdagingen
1.1 Partnerschap en meerlagig bestuur 
1.1.1. Het beginsel van meerlagig bestuur 
vereist een gecoördineerd optreden dat 
aansluit op de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid en 
gebaseerd is op partnerschappen. Dit 
beginsel moet ook zijn beslag krijgen in 
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een operationele en geïnstitutionaliseerde 
samenwerking bij met name het opzetten 
en uitvoeren van het EU-beleid. Door in 
deze verordening uitdrukkelijk naar het 
beginsel van meerlagig bestuur te 
verwijzen wordt dit beginsel versterkt en 
wordt toegevoegde waarde gecreëerd voor 
het cohesiebeleid zelf.
1.1.2 Het beginsel van meerlagig bestuur 
moet geëerbiedigd worden om de 
totstandbrenging van sociale, 
economische en territoriale samenhang 
en de verwezenlijking van de EU-
prioriteiten van slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bevorderen.
1.1.3 Om een effectief meerlagig bestuur 
te verzekeren, moeten de lidstaten de 
volgende maatregelen treffen:
a) partnerschappen implementeren 
overeenkomstig artikel 5;
b) mechanismen instellen voor 
coördinatie tussen de diverse 
bestuursniveaus en de respectieve 
constitutionele systemen;
c) regelmatig verslag uitbrengen over de 
uitvoering van de partnerschappen.
1.1.4 De partnerschappen moeten voor 
elke fase van de uitvoering van de onder 
het GSK vallende fondsen zo worden 
uitgewerkt dat de regionale en plaatselijke 
overheden rechtstreeks betrokken worden 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en van de 
programma’s, en bij de voorbereiding, 
tenuitvoerlegging, monitoring en 
evaluatie van die programma’s. Sociale 
en economische partners, andere 
overheidsinstanties en organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld, waaronder 
milieuorganisaties, ngo's en organisaties 
die gelijkheid en non-discriminatie 
bevorderen, moeten er ook bij worden 
betrokken teneinde te waarborgen dat er 
in alle implementatiefasen van het beleid 
sprake is van partnerschap.
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1.1.5 De samenwerking met de partners 
dient op optimale praktijken te zijn
gebaseerd. de lidstaten en de 
beheersautoriteiten dienen een deel van 
de technische bijstand uit deze en de 
volgende programmeringsperioden zo in 
te zetten dat de partners, met name kleine 
lokale autoriteiten en economische en 
sociale partners en ngo's over de 
capaciteit beschikken die nodig is om het 
partnerschap en de programma's voor te 
bereiden, te implementeren, te monitoren 
en te evalueren.
1.2 Duurzame ontwikkeling
1.2.1 Het beginsel van duurzame 
ontwikkeling, zoals uiteengezet in Artikel 
3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), verwijst naar een 
vooruitgangsconcept waarin sociale, 
economische en milieuoverwegingen 
dienen te worden geïntegreerd wanneer 
welzijn en betere kwaliteit van leven voor 
de huidige en toekomstige generaties in
overweging worden genomen.
1.2.2 Overwegingen met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling evenals het 
beginsel "de vervuiler betaalt" dienen 
daarom een integraal onderdeel te worden 
van elk plan, vanaf ontwerp tot levering, 
en van monitoring tot evaluatie. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen en mits duidelijke 
mitigatiemaatregelen zijn genomen, mag 
worden toegestaan het beginsel dat "de 
vervuiler betaalt" niet toe te passen.
1.2.3 Om de complexe uitdagingen 
waarmee zij geconfronteerd worden het 
hoofd te kunnen bieden, moeten de 
lidstaten en de regio’s alle beschikbare 
EU-beleidsinstrumenten aanwenden. In 
het bijzonder, met het oog op het 
aanpakken van klimaatverandering, 
dienen fondsen geconcentreerd te zijn op 
preventieve en mitigerende maatregelen.
Nieuwe investeringen met steun uit de 
onder het GSK vallende fondsen moeten 
van die aard zijn dat ze inherent bestand 
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zijn tegen de impact van de 
klimaatverandering en van 
natuurrampen.
1.2.4 Het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds (CF) dienen voort te gaan 
met het doen van grote investeringen in de 
infrastructuur van de lidstaten en de 
regio's om te voldoen aan de eisen van de 
kaderrichtlijn water en andere relevante 
richtlijnen. Er bestaan reeds 
technologische oplossingen die moeten 
bijdragen tot duurzame maatregelen en er 
worden er steeds nieuwe naar voren 
geschoven, waardoor het noodzakelijk is 
dat het EFRO onderzoek op dit vlak blijft 
ondersteunen. Deze steun moet erop 
gericht zijn de onder Horizon 2020 
vallende maatregelen aan te vullen.
Financiering van acties op het gebied van 
de biodiversiteit kan beschikbaar worden 
gesteld via het Elfpo en het EFMZV. Het 
Elfpo mag ook worden gebruikt om steun 
te verlenen aan grondbeheerders wanneer 
verplichte milieuvereisten tot 
gebiedsspecifieke nadelen leiden.
1.2.5 Het voortzetten van duurzame 
ontwikkeling dient geen technische 
exercitie te zijn. Om te verzekeren dat dit 
doel ter plaatse wordt geïntegreerd in de 
werkzaamheden van de onder het GSK 
vallende fondsen moeten de 
beheersautoriteiten zich gedurende de 
hele levenscyclus van het programma dit 
doel consequent voor ogen houden en een 
actievere benadering volgen bij de 
beperking van de schadelijke gevolgen 
van de maatregelen voor het milieu door 
onder meer de volgende acties te 
ontplooien:
a) investeringen naar 
hulpbronnenefficiënte opties doen 
vloeien,
b) de behoefte aan investeringen 
zorgvuldig inschatten wanneer deze 
investeringen belangrijke negatieve 
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gevolgen hebben voor het milieu,
c) een langetermijnperspectief volgen 
wanneer levenscycluskosten van 
alternatieve investeringsmethoden met 
elkaar worden vergeleken, 
d) gebruik maken van groene 
overheidsopdrachten,
e) het richten van investeringen op 
toegankelijkheid voor alle gebruikers, 
waarbij bijgedragen wordt aan een 
hindernisvrije omgeving voor personen 
met een handicap.
1.3 Bevordering van gelijkheid van 
mannen en vrouwen en non-discriminatie 
1.3.1 De lidstaten en de regio´s moeten 
gepaste maatregelen nemen om in alle 
fasen van de uitvoering van de onder het 
GSK vallende fondsen ongelijkheden weg 
te werken, gelijkheid van mannen en 
vrouwen te bevorderen en discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, religie of geloof, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen.
1.3.2 De lidstaten moeten gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen als 
doelstelling vooropstellen en moeten 
passende stappen ondernemen om elke 
vorm van discriminatie te voorkomen 
tijdens de voorbereiding, 
tenuitvoerlegging, monitoring en 
evaluatie van acties in het kader van de
programma's die mede worden 
gefinancierd door de GSK-fondsen, en 
moeten duidelijk aangeven dat bij de 
acties in het kader van de programma's 
dit beginsel in acht zal worden genomen.
1.3.3 Een grotere participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, als 
werkgevers en als werknemers, zou de 
economie van de Unie nieuw leven 
inblazen. Voor de verwezenlijking van de 
werkgelegenheidsdoelstellingen van 
Europa 2020 is het van cruciaal belang 
dat het potentieel voor een dergelijke 
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toename van de activiteiten wordt 
vrijgemaakt middels verhoging van de 
vrouwelijke participatiegraad. De 
hinderpalen die de deelneming van 
vrouwen aan de arbeidsmarkt in de weg 
staan moeten daarom volledig worden 
weggewerkt door onder andere het 
stimuleren van een betere participatie van 
vrouwen op het gebied van O&O en het 
integreren van vrouwelijke werknemers in 
(beroeps)opleidingen die op "groene 
banen" zijn gericht. De lidstaten en de 
regio´s moeten ervoor zorgen dat naast 
het ESF ook het EFRO, de CF, het 
EFMZV en het Elfpo activiteiten 
financieren waarmee de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen wordt 
bevorderd en wordt bijgedragen aan het 
bewerkstelligen van een evenwicht tussen 
beroeps- en privéleven en vrouwen grotere 
kansen worden geboden om als 
onderneemsters actief te zijn.
1.3.4 Het monitoren en evalueren van de 
programma’s zal helpen om de impact te 
meten van de verwachte bijdrage van de 
GSK-fondsen aan gendergelijkheid.
1.3.5. Het advies dat door de 
gelijkheidsinstanties met betrekking tot de 
programma's van het ESF, het EFRO en 
het Cohesiefonds is uitgebracht, is 
bedoeld om te zorgen dat alle 
noodzakelijke voorzieningen aanwezig 
zijn. Daarnaast wordt de betrokkenheid 
van gelijkheidsinstanties of andere 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van discriminatiebestrijding, ten zeerste 
aanbevolen teneinde de noodzakelijke 
expertise ter beschikking te stellen bij de 
voorbereiding, monitoring en evaluatie 
van de fondsen..
1.4 Toegankelijkheid
1.4.1 Alle producten en diensten die 
worden aangeboden aan het publiek en 
mede worden gefinancierd door de GSK-
fondsen dienen toegankelijk te zijn. Met 
name het waarborgen en bevorderen van 
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hindernisvrij gebouwde omgevingen, 
vervoer en informatie- en 
communicatietechnologieën, waartoe de 
lidstaten passende maatregelen moeten 
nemen, is essentieel voor de inclusie van 
kansarme groepen, onder wie personen 
met een handicap, overeenkomstig het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
de rechten van personen met een 
handicap, dat sinds 3 mei 2008 van kracht 
is. 
1.4.2 Er moet absoluut voldoende 
rekening gehouden worden met de 
behoeften van achtergestelde groepen 
opdat zij beter hun weg kunnen vinden op 
de arbeidsmarkt en volledig kunnen 
deelnemen aan de maatschappij.
1.4.3 De lidstaten en de regio’s moeten de 
sociale samenhang in alle regio’s van de 
EU blijven bevorderen, op gelijke voet met 
de economische en territoriale 
samenhang, om de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te kunnen 
verwezenlijken. Voor dat doel wordt 
overeenkomstig artikel 84, lid 3, voor elke 
categorie van regio's een 
minimumpercentage aan het ESF 
toegewezen.
1.5 Demografie
1.5.1 Aanpassing aan demografische 
veranderingen is een van de belangrijkste 
uitdagingen waarmee de lidstaten en 
regio’s de komende decennia zullen 
worden geconfronteerd. Door de 
combinatie van een krimpende actieve 
bevolking en een groeiende groep 
gepensioneerden zal extra druk worden 
uitgeoefend op de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten 
en dus op het concurrentievermogen van 
de Unie.
1.5.2 Demografische veranderingen 
leiden tot nieuwe uitdagingen. Deze 
demografische ontwikkelingen moeten 
worden bestudeerd en aangepakt op 
vooral regionaal en lokaal niveau, of 
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waar uiteenlopende 
ontwikkelingstendensen ook maar op de 
voorgrond mogen treden. De lidstaten en 
de regio´s hebben de GSK-fondsen nodig 
om strategieën te ontwikkelen die zijn 
toegesneden op de aanpak van de 
demografische problemen en om kansen 
te creëren voor de ontwikkeling van de 
"zilveren economie".
1.5.3 De bevolking, inclusief jongeren met 
een handicap, de samenleving en de 
overheidsfinanciën zullen op vele 
manieren profiteren als de kansen op 
werk voor ouderen vergroot worden. De 
lidstaten en de regio´s moeten de GSK-
fondsen gebruiken om maatregelen te 
nemen waarmee zij de integratie van alle 
leeftijdsgroepen kunnen 
vergemakkelijken. Een optimaal gebruik 
van alle bestaande menselijke 
hulpbronnen, waarvan ook inspanningen 
voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid 
deel moeten uitmaken, is een van de 
onmiddellijke taken van de GSK-fondsen 
en draagt bij tot een maximale benutting 
van het potentieel van heel de bevolking 
van de Unie. Dit doel kan worden bereikt 
door de toegang tot en de 
minimumniveaus en kwaliteit van 
onderwijs te verbeteren en door de 
structuren voor sociale zorg te versterken. 
Investeringen in 
gezondheidsinfrastructuur zullen ook het 
doel van een lang en gezond beroepsleven 
voor alle burgers van de Unie helpen 
verwezenlijken. 
1.5.4 Bij de opstelling van hun 
programma’s nemen de lidstaten en de 
regio's de uitdagingen van de 
demografische veranderingen op lange
termijn in aanmerking. In de regio’s die 
het zwaarst getroffen worden door de 
demografische veranderingen moeten zij 
maatregelen vaststellen om:
a) steun te kunnen geven aan 
generatievernieuwing door betere 
omstandigheden te creëren voor gezinnen 
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en een beter evenwicht tussen beroeps-, 
privé- en gezinsleven mogelijk te maken; 
b) de werkgelegenheid te stimuleren; de 
productiviteit en de economische 
prestaties te verbeteren door te investeren 
in onderwijs en onderzoek;
c) nadrukkelijk te streven naar 
toereikend, kwalitatief verantwoord 
onderwijs en toereikende, kwalitatief 
verantwoorde 
socialezekerheidsstructuren; alsmede
d) gezondheidszorg, sociale voorzieningen 
en langdurige zorg te verzekeren door 
middel van onder meer 
infrastructuurinvesteringen.
1.6 Werkgelegenheid
1.6.1 De lidstaten en de regio´s dienen de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid te waarborgen, zoals 
bepaald in artikel 9 van het VWEU. De 
lidstaten en de regio´s moeten voor de 
mainstreaming daarvan zorgen bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van acties in het kader van alle 
GSK-fondsen, en voor de integratie van 
werkgelegenheid als een bindend beginsel 
van de programma's van het EFRO, het 
ESF en het Cohesiefonds.
1.6.2 Nationale, regionale, lokale en 
andere relevante overheden moeten de 
projecten aanwijzen die het meeste 
rendement zullen opleveren voor de 
werkgelegenheid, teneinde sociale cohesie 
te waarborgen. De fondsen moeten zich in 
het bijzonder richten op regio´s en 
ondernemingen die getroffen zijn door 
herstructurerings- en 
delocalisatieprocessen.
1.6.3 Het creëren van kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
jongeren in regio's met een zeer hoog 
jeugdwerkloosheidspercentage in 
vergelijking met het EU-gemiddelde moet 
prioriteit krijgen.
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1.7 Armoedebestrijding en sociale inclusie
1.7.1 Er moet prioriteit worden gegeven 
aan projecten waarbij doelstellingen en 
strategieën inzake werkgelegenheid 
gecombineerd worden met geïntegreerde 
benaderingen voor actieve inclusie, 
bijvoorbeeld projecten gericht op de 
versterking van solidariteit tussen 
generaties op lokaal en regionaal niveau, 
of projecten die specifiek bijdragen aan 
gelijkheid van mannen en vrouwen, en de 
actieve inclusie van kwetsbare groepen, 
waaronder werkende armen.
1.8 Een geïntegreerde aanpak 
1.8.1 Een geïntegreerde territoriale 
aanpak is van fundamenteel belang voor 
een doeltreffend antwoord op de 
uitdagingen waarvoor de lidstaten en 
regio´s zich geplaatst zien. Deze 
uitdagingen houden verband met de 
gevolgen van: globalisering; milieu- en 
energieproblemen; de 
vergrijzingsproblematiek en 
demografische veranderingen; eisen op 
het stuk van technologische verandering 
en innovatie; en inkomensongelijkheid en 
maatschappelijke segregatie. Omdat deze 
vraagstukken complex van aard en met 
elkaar verbonden zijn, is het noodzakelijk 
geïntegreerde, multisectorale en 
multidimensionele oplossingen aan te 
dragen om succes te kunnen boeken. 
1.8.2 In deze context kunnen dankzij de 
GSK-fondsen de krachten van de diverse 
EU-fondsen worden gebundeld tot 
geïntegreerde pakketten die zijn 
toegesneden op de specifieke regionale en 
lokale behoeften die zich voordoen bij de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen en -streefdoelen.
1.8.3 In de meest benadeelde gebieden 
kan sociale uitsluiting alleen met succes 
worden aangepakt binnen een kader van 
veelomvattende, uit verschillende fondsen 
gefinancierde programma´s die zich 
tegelijkertijd richten op de ontwikkeling 
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van het menselijk potentieel en van de 
sociale infrastructuur. Daarom is het van 
essentieel belang de synergie tussen het 
ESF en het EFRO veilig te stellen.
1.8.4 Bij de ontwikkeling van hun 
strategieën en programma’s om de meest 
geschikte maatregelen ter ondersteuning 
van de Europa 2020-strategie vast te 
stellen, moeten de lidstaten en de regio’s 
bijzondere aandacht schenken aan 
hoofdzakelijk territoriale, structurele en 
institutionele kenmerken, zoals de 
connectiviteit van de bewuste regio, een 
hindernisvrije omgeving, de 
werkgelegenheidspatronen en de 
mobiliteit van werknemers; koppelingen 
tussen het platteland en de stad; de 
plaatselijke onderlinge verbanden tussen 
verschillende sectoren; cultureel erfgoed; 
vergrijzing en demografische 
verschuivingen, enzovoorts.
1.8.5 De lidstaten en de regio’s moeten 
analyseren wat de belangrijkste 
uitdagingen zijn waarmee zij 
geconfronteerd worden. In hun respons 
op die uitdagingen moeten zij ook 
nadenken over de vraag welke bijzondere 
aspecten van het welzijn van hun burgers 
zij met hun beleid willen beïnvloeden en 
verbeteren, en hoe dit beleid moet worden 
opgezet en uitgevoerd binnen de 
bijzondere context van de lidstaat of de 
regio in kwestie.
1.8.6 Teneinde een goed beleid te 
stimuleren dat is afgestemd op de 
specifieke regionale behoeften, werken de 
lidstaten en regio’s een geïntegreerde 
territoriale benadering uit voor het 
opzetten en uitvoeren van het beleid. De 
methode van geïntegreerde territoriale 
investeringen moet het hoofdinstrument 
zijn om een evenwichtige, duurzame 
ontwikkeling te bereiken die 
werkgelegenheid, sociale integratie en 
welvaart kan creëren; daarbij moet 
weliswaar rekening worden gehouden met 
de relevante contextuele aspecten, maar 
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moet de aandacht voornamelijk zijn 
gericht op de volgende centrale 
elementen:
a) het evalueren van het 
ontwikkelingspotentieel en de 
ontwikkelingscapaciteit van de regio's in 
het kader van Europa 2020;
b) het beoordelen van de 
ontwikkelingsuitdagingen en -knelpunten 
waarmee de regio in het kader van de 
Europa 2020-strategie wordt 
geconfronteerd, en van haar vermogen 
om deze het hoofd te bieden;
c) nadenken over de geschikte territoriale 
schaal en context voor beleidsvorming en 
beleidsvoering, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel;
d) het combineren van een of meer 
aanvullende investeringsprioriteiten uit 
verschillende thematische doelstellingen 
en het opnemen ervan in één prioritaire 
as of in één programma;
e) het uitwerken van de voor een 
effectieve beleidsvoering noodzakelijke 
regelingen inzake meerlagig bestuur;
f) het kiezen van de passende indicatoren 
voor het meten van resultaten en 
uitkomsten, om deze te kunnen gebruiken 
in beleidsmonitoring en beleidsevaluatie.
2. Synergieën en coördinatie van de GSK-
fondsen met instrumenten van andere 
beleidsterreinen van de Unie
2.1 Inleiding
2.1.1 Om optimale resultaten te boeken 
voor duurzame groei en ontwikkeling op 
het terrein, is het belangrijk om alle EU-
beleidsvormen en daaraan gerelateerde 
instrumenten die een rol spelen in het tot 
stand brengen van economische, sociale 
en territoriale samenhang te coördineren 
en te zorgen voor een meer evenwichtige 
territoriale ontwikkeling in de EU. Dit 
moet eveneens weerspiegeld worden in 
een betere coördinatie tussen de EU-
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begroting en de nationale en subnationale 
begrotingen van de lidstaten bij de 
financiering van gezamenlijke 
beleidsprioriteiten en in een betere 
verticale samenwerking tussen de Unie en 
de nationale en regionale instanties.
2.1.2 Synergieën en coördinatie leiden 
niet tot overal toepasbare oplossingen. In 
deze context is het noodzakelijk om de 
effecten van het EU-beleid binnen de 
regio's en op de cohesie onder de loep te 
nemen en na te gaan hoe effectieve 
synergieën kunnen worden bevorderd, en 
hoe de meest geschikte middelen op 
Europees niveau voor het ondersteunen 
van lokale en regionale investeringen 
kunnen worden gevonden en bevorderd.
2.1.3 De lidstaten en de regio’s moeten de 
consistente samenhang tussen de 
programmerings- en 
tenuitvoerleggingsfasen van de 
interventies die door de GSK-fondsen 
ondersteund worden en de doelstellingen 
van andere EU-beleidsvormen 
waarborgen. Om dit te bewerkstelligen 
dienen zij:
a) zowel bij de planning als bij de 
uitvoering complementariteiten tussen de 
diverse EU-instrumenten op nationaal en 
regionaal niveau op te sporen en daar 
gebruik van te maken; 
b) de bestaande structuren te 
optimaliseren en waar nodig nieuwe 
structuren in het leven te roepen om de 
vaststelling van strategische prioriteiten 
voor de diverse coördinatie-instrumenten 
en -structuren op nationaal niveau te 
vergemakkelijken, dubbel werk te 
vermijden en gebieden op te sporen 
waarop extra financiële steun nodig is;
c) volledig gebruik te maken van het 
potentieel om steun uit verschillende 
instrumenten voor individuele 
maatregelen te combineren en nauw 
samen te werken met degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
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implementatie van andere nationale 
instrumenten om begunstigden coherente 
en gestroomlijnde financieringskansen te 
kunnen bieden.
2.2 Horizon 2020
2.2.1 Het is van cruciaal belang om de 
synergieën en complementariteiten tussen 
het cohesiebeleid en Horizon 2020 te 
versterken en tegelijkertijd de 
interventiegebieden van beide 
beleidsterreinen duidelijk van elkaar te 
onderscheiden.
2.2.2 De lidstaten en de regio’s moeten 
met name een nationale of regionale 
onderzoeks- en innovatiestrategie 
uitwerken voor "slimme specialisatie", in 
overeenstemming met het nationale 
hervormingsprogramma. Deze strategieën 
moeten worden ontwikkeld middels nauwe 
samenwerking tussen de nationale en 
regionale beheersautoriteiten en de 
rechtstreeks bij Horizon 2020 betrokken 
autoriteiten, maar daarbij moeten ook 
belanghebbenden als universiteiten en 
instellingen van hoger onderwijs, het 
lokale bedrijfsleven en de sociale partners 
worden betrokken. Wat betreft de 
toegankelijkheid, de hindernisvrije 
omgeving en hindernisvrije diensten 
dienen belangenbehartigers van personen 
met een handicap betrokken te worden bij 
de implementatie van innovatiestrategieën 
waarmee in de behoeften van ouderen 
wordt voorzien door het "design-for-all"-
concept te bevorderen. Deze 
innovatiestrategieën moeten zich 
uitstrekken tot zowel acties 
stroomopwaarts als acties stroomafwaarts 
van en naar Horizon 2020.
2.2.3 Via capaciteitsopbouw zullen er 
upstream maatregelen uitgewerkt worden 
om regionale O&I-spelers voor te 
bereiden op deelname aan Horizon 2020-
projecten (zgn. "stairways to excellence"). 
De communicatie en samenwerking 
tussen nationale Horizon 2020-
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contactpunten en beheersautoriteiten van 
GSK-fondsen moet versterkt worden, met 
name wat de projecten op de Horizon 
2020-shortlist betreft die niet gefinancierd 
zijn vanwege een gebrek aan middelen.
2.2.4 Stroomafwaartse acties moeten de 
nodige middelen opleveren om de 
resultaten van O&I die voortvloeien uit 
Horizon 2020 te benutten en te 
verspreiden op de markt, en kunnen onder 
meer het volgende omvatten: 
proefinstallaties en demosites, "proof of 
concept" en financiering in de startfase, 
"incubatie"-faciliteiten, toegepast 
onderzoek, specifieke industriële 
capaciteiten en capaciteiten voor 
technologieoverdracht, en 
clusterondersteuning.
2.2.5 Er dient gezamenlijke ondersteuning 
te worden geboden aan nationale en 
regionale autoriteiten bij de ontwikkeling 
en implementatie van dergelijke 
vernieuwingsstrategieën, waartoe kunnen 
behoren: steun voor het opsporen van 
mogelijkheden voor gezamenlijke
financiering van O&I-infrastructuur van 
Europees belang, het bevorderen van 
internationale samenwerking, 
stelselmatige ondersteuning via collegiale 
toetsing, uitwisseling van goede praktijken 
en transregionale scholing.
2.2.6 De lidstaten en de regio´s moeten de 
volgende aanvullende maatregelen 
overwegen om hun potentieel voor 
uitmuntendheid en innovatie tot 
ontplooiing te brengen, zodat deze een 
aanvulling vormen op Horizon 2020 en 
daarbinnen synergieën creëren:
a) het met elkaar verbinden van enerzijds 
opkomende uitmuntendheidscentra en 
innovatieve regio's in de minder 
ontwikkelde lidstaten en anderzijds 
toonaangevende tegenhangers elders in 
Europa;
b) het opbouwen van verbindingen met 
innovatieve clusters en het onderkennen 
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van uitmuntendheid in minder 
ontwikkelde regio's;
c) het opzetten van "EOR-leerstoelen" om 
vooraanstaande academici aan te trekken; 
alsmede
d) het ondersteunen van toegang van 
onderzoekers en innovatoren tot 
internationale netwerken.
2.3 LIFE
2.3.1 Waar mogelijk moeten synergieën 
met EU-beleidsinstrumenten (zowel 
financierings- als niet-
financieringsinstrumenten) die de 
beperking van de gevolgen van de 
klimaatverandering, de 
milieubescherming en een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen ten goede 
komen, benut worden.
2.3.2 Aangezien de programma’s zullen 
bijdragen tot de doelstellingen van 
duurzame groei, doordat ze sterker gericht 
zijn op thematische prioriteiten en een 
versterkt duurzaamheidsbeginsel 
behelzen, maken de synergieën waarvan 
sprake in 2.3.1 inherent deel uit van het 
regelgevingskader van de GSK-fondsen.
2.3.3 Er moet gestreefd worden naar 
synergieën met LIFE, en met name met 
geïntegreerde projecten op het vlak van 
natuur (zoals ecosysteemdiensten en 
biodiversiteit), water, afvalstoffen, lucht, 
de beperking van de gevolgen van de 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de klimaatverandering. De coördinatie 
met het LIFE-programma moet worden 
gewaarborgd door steun te verlenen aan 
projecten met een complementair karakter 
en door bevordering van de toepassing 
van oplossingen, methoden en 
benaderingen die hun waarde in het 
kader van het LIFE-programma hebben 
bewezen.
2.3.4 Het gebruik van 
milieueffectbeoordelingen (MEB's), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
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(DEB's), strategische 
milieubeoordelingen (SMB's) en andere 
relevante instrumenten die met name 
gericht zijn op de kwaliteit en uitbreiding 
van de hindernisvrije omgeving en 
hindernisvrije diensten, moet worden 
bevorderd om bij de ruimtelijke ordening 
(met inbegrip van macroregionale 
strategieën) en plaatselijke en regionale 
besluitvormingsprocessen rekening te 
houden met de afname van de 
biodiversiteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering.
2.3.5 De lidstaten en de regio’s moeten 
groene infrastructuur, ecologische 
innovaties en de toepassing van 
innovatieve technologieën stimuleren met 
als doel het creëren van een groenere 
economie.
2.3.6 Capaciteitsopbouw is een absolute 
vereiste om resultaat te kunnen boeken 
met deze activiteiten en moet het 
potentieel verbeteren van zowel 
plaatselijke als regionale autoriteiten en 
partners en hun vaardigheden 
ontwikkelen.
2.3.7 Aangezien milieu-uitdagingen geen 
rekening houden met administratieve 
grenzen, is grensoverschrijdende 
interregionale en transnationale 
samenwerking tussen Europese, 
nationale, regionale en plaatselijke 
autoriteiten om de biodiversiteit en de 
natuurlijke hulpbronnen in de 
verschillende regio’s te beschermen van 
het allergrootste belang. Een beter 
gebruik van het potentieel voor territoriale 
samenwerking en de uitwisseling van 
informatie, ervaringen en goede 
praktijken zou aanzienlijk bijdragen tot de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen.
2.3.8 De financiering uit de GSK- fondsen 
kan bovendien worden gecoördineerd met 
de steun uit het NER 300-programma, dat 
inkomsten gebruikt uit de veiling van 
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emissierechten overeenkomstig de 
Europese regeling voor de handel in 
emissierechten.
2.4 Programma voor sociale verandering 
en innovatie (PSVI)
2.4.1 De synergieën tussen de GSK-
fondsen en het EU-Programma voor 
sociale verandering en innovatie (PSVI) 
moeten worden versterkt, opdat de 
fondsen en het PSVI beter kunnen 
bijdragen aan de implementatie van de 
Europa 2020-strategie en de 
kerndoelstellingen, 
vlaggenschipinitiatieven en geïntegreerde 
richtsnoeren daarvan, alsmede van het 
initiatief "Kansen voor jongeren", door 
financiële ondersteuning te verlenen voor 
de bevordering van een kwalitatief 
hoogwaardige en duurzame 
werkgelegenheid, de waarborging van 
toereikende en behoorlijke sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, de verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden en de verbetering 
van de werkgelegenheids- en 
onderwijssituatie van jongeren.
2.4.2. De lidstaten moeten de mogelijkheid 
benutten om in het kader van de Fondsen, 
en met name van het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) complementaire activiteiten 
uit te voeren die aansluiten op de PSVI-
activiteiten op gebieden zoals sociale 
dialoog, justitie en grondrechten, gelijke 
kansen, onderwijs, beroepsopleiding, 
rechten en welzijn van het kind, 
jeugdbeleid, migratiebeleid, onderzoek en 
innovatie, ondernemerschap, gezondheid, 
arbeidsomstandigheden, uitbreiding en 
buitenlandse betrekkingen, en algemeen 
economisch beleid.
2.4.3 In grensregio´s spelen 
grensoverschrijdende Eures-
partnerschappen een belangrijke rol bij 
het ontwikkelen van een echte Europese 
arbeidsmarkt. Grensoverschrijdende 
Eures-partnerschappen moeten daarom 
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verder worden gesteund via horizontale 
activiteiten van de Unie, eventueel 
aangevuld met nationale middelen of door 
het ESF.
2.4.4 De lidstaten moeten de bijbehorende 
acties in het kader van de GSK-fondsen, 
met name in het kader van het ESF en het 
EFRO, coördineren met de acties in het 
kader van de PSVI-pijler voor 
microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap, die gericht zijn op het 
verbeteren van de toegang tot en de 
beschikbaarheid van microfinanciering 
voor kwetsbare personen die hun eigen 
micro-onderneming of zelfstandige 
activiteit willen opzetten of ontwikkelen, 
maar zich in een nadelige positie 
bevinden qua toegang tot de traditionele 
kredietmarkt, en voor micro-
ondernemingen die personen in dienst 
nemen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan, alsook met acties die gericht zijn 
op het ondersteunen van de ontwikkeling 
van sociale ondernemingen.
2.4.5 Op initiatief van het Europees 
Parlement biedt de zgn. "As voor het 
jeugdinitiatief" binnen het PSVI steun 
aan acties voor mensen onder de 25, 
onder andere aan acties die vroegtijdig 
schoolverlaten tegengaan, met name door 
reïntegratie in opleidingen; acties 
waardoor vaardigheden worden 
aangeleerd die relevant zijn voor de 
arbeidsmarkt, om de terreinen 
werkgelegenheid, onderwijs en opleiding 
dichter bij elkaar te brengen; acties om de 
toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren 
middels verschaffing van een eerste baan 
en door middel van praktijkopleidingen; 
en acties die erop gericht zijn de kwaliteit 
van stages en leerlingtrajecten te 
verbeteren. Om de inspanningen in het 
kader van het PSVI meer effect te doen 
sorteren, moeten de lidstaten en de regio’s 
daarop toegesneden acties opzetten 
binnen de programma’s die onder de 
GSK-fondsen vallen.
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2.5 ERASMUS voor iedereen
2.5.1 De synergieën tussen de GKS-
fondsen en het programma "Erasmus 
voor iedereen" dienen te worden 
gewaarborgd teneinde de doeltreffendheid 
van de ontwikkelde instrumenten en de 
sociale en economische effecten van het 
investeren in mensen te optimaliseren. 
Die gesynchroniseerde investering brengt 
essentiële voordelen voor zowel 
individuele personen als de maatschappij 
als geheel met zich mee door een bijdrage 
te leveren aan groei en welvaart, door een 
beter intercultureel begrip, door toegang 
te verschaffen tot een breed scala aan 
zowel formele als informele onderwijs- en 
opleidingsacties, en door het geven van 
impulsen aan jongereninitiatieven en 
burgeracties die op alle generaties zijn 
gericht. In het kader van "Erasmus voor 
iedereen" worden voornamelijk 
transnationale projecten gesteund, terwijl 
het cohesiebeleid een meer uitgesproken 
regionale en nationale dimensie heeft. De 
lidstaten en de regio’s worden ertoe 
aangemoedigd om instrumenten en 
methodes die voorvloeien uit 
transnationale samenwerking in het kader 
van "Erasmus voor iedereen" te testen en 
vervolgens op hun grondgebied toe te 
passen via de GSK-fondsen.
2.5.2 De Commissie en de lidstaten 
moeten voor een doeltreffendere 
coördinatie tussen het cohesiebeleid en 
het programma "Erasmus voor iedereen" 
zorgen door de te steunen 
investeringsvormen en doelgroepen 
duidelijker af te bakenen, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar 
kwetsbare groepen. De ondersteuning van 
“Erasmus voor iedereen” dient te zijn 
gericht op transnationale projecten, 
waaronder de hindernisvrije mobiliteit 
van studenten, jongeren en personeel, 
ongeacht hun eventuele handicaps, op 
Europabrede strategische 
partnerschappen tussen organisaties, 
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belanghebbenden en instellingen en op 
maatregelen die de ontwikkeling en 
implementatie van beleid bevorderen. De 
voornaamste investeringsprioriteiten voor 
het cohesiebeleid zijn: onderwijs, 
arbeidsmarktgeoriënteerde opleiding en 
mobiliteit voor mensen met een handicap
en lerende volwassenen.
2.5.3 Bovendien zullen er betere 
resultaten geboekt worden als het 
complementaire karakter van 
mobiliteitsfinanciering en financiering 
van activiteiten voor het integreren van 
optimale praktijken en innovatieve 
projecten in het kader van "Erasmus voor 
iedereen" op EU-niveau gestimuleerd 
wordt. De in het kader van dit programma 
opgerichte nationale agentschappen 
kunnen tot deze coördinatie bijdragen.
2.6 CEF + TEN’s, energie- en 
telecommunicatienetwerken
2.6.1 Om zoveel mogelijk Europese 
toegevoegde waarde te genereren, moeten 
het EFRO en het Cohesiefonds, de trans-
Europese netwerken en de "Connecting 
Europe"-faciliteit (CEF) in onderlinge 
samenspraak gepland worden om te 
garanderen dat de verschillende soorten 
infrastructuur (vervoer, energie en 
telecommunicatie) op plaatselijk, 
regionaal en nationaal niveau en in het 
geheel van de EU optimaal op elkaar zijn 
aangesloten. De financiering van 
projecten met een Europese en een 
internemarktdimensie moet een maximaal 
effect sorteren, met name waar het 
transport, energie en digitale netwerken 
betreft.
2.6.2 Zoals een nationale infrastructuur 
op een coherente manier dient te worden 
gepland, door zowel rekening te houden 
met de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende verbindingen 
binnen de EU als regio-overschrijdende 
verbindingen binnen een lidstaat, dienen 
plannen op daadwerkelijke en 
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geprojecteerde transportbehoeften te zijn 
gebaseerd en ontbrekende verbindingen 
en knelpunten aan te geven.
Investeringen in regionale verbindingen 
met het uitgebreide net en de 
basisinfrastructuur van het trans-
Europese vervoersnetwerk (TEN-V) 
moeten ervoor zorgen dat stedelijke en 
plattelandsgebieden profiteren van de 
mogelijkheden die de grote netwerken 
bieden.
2.6.3 De prioritering van investeringen die 
een grensoverschrijdende impact hebben, 
moet afgestemd worden op de TEN-V-
planning opdat de investeringen in 
vervoersinfrastructuur van het EFRO en 
het Cohesiefonds volledig in 
overeenstemming zijn met de TEN-V-
richtsnoeren, waarin de 
vervoersprioriteiten van de Unie bepaald 
zijn, zoals: het bevorderen van de 
toegankelijkheid voor ouderen, personen 
met beperkte mobiliteit en personen met 
een handicap, het aanpakken van de 
klimaatverandering, de ontwikkeling van 
een toekomstig, geïntegreerd TEN-V-
netwerk en het concept van multimodale 
corridors.
2.6.4 Het Witboek van de Commissie 
inzake vervoer bevat een 
toekomstperspectief over een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem, 
waarin wordt benadrukt dat een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgassen binnen de vervoerssector 
vereist is. Voor de GSK-fondsen betekent 
dit dat de nadruk moet komen te liggen op 
duurzame vormen van vervoer en 
investeringen die de grootste meerwaarde 
opleveren voor Europa, zoals 
investeringen in de trans-Europese 
netwerken. Van zodra de investeringen 
zijn vastgesteld, moeten zij worden 
geprioriteerd aan de hand van hun 
bijdrage aan de toegankelijkheid, de 
hindernisvrije mobiliteit, de 
duurzaamheid, de reductie van 
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broeikasgasemissies en aan de interne 
Europese vervoersruimte.
2.6.5 De lidstaten en de regio’s moeten 
hun investeringen toespitsen op het 
aanleggen van nieuwe infrastructuur en 
het versterken van de capaciteit van 
bestaande infrastructuur door 
aanzienlijke vernieuwingen door te 
voeren.
2.6.6 Voor het vervoer over zee moeten 
havens worden ontwikkeld tot efficiënte 
ingangs- en uitgangspunten, door ze 
volledig te integreren met de terrestrische 
infrastructuur. Projecten gericht op de 
toegang tot havens en de verbindingen 
met het achterland dienen prioriteit te 
krijgen. De ontwikkeling van de 
binnenwateren moet de totstandbrenging 
van duurzame Europese netwerken voor 
goederenvervoer ten goede komen.
2.6.7 Het is vooral de bedoeling om de 
infrastructuurinvesteringen van het 
EFRO en van het Cohesiefonds, onder 
gedeeld beheer, en van de "Connecting 
Europe"-faciliteit (CEF), een faciliteit 
onder rechtstreeks beheer waarbij 
projecten op concurrentiële basis 
geselecteerd worden, complementair te 
maken. Uit de CEF zullen projecten ten 
behoeve van het basisnetwerk (de 
strategisch belangrijkste delen van het 
uitgebreide netwerk) gefinancierd worden 
die voor Europa de grootste meerwaarde 
opleveren en die in het kader van het 
TEN-V-programma het lastigst 
uitvoerbaar zijn, namelijk: ontbrekende 
grensoverschrijdende verbindingen, 
belangrijke knelpunten en multimodale 
projecten. Het Cohesiefonds zal zich 
concentreren op projecten met een hoge 
Europese toegevoegde waarde die kunnen 
helpen om knelpunten in 
vervoersnetwerken weg te werken doordat 
zij de TEN-V-infrastructuur 
ondersteunen, zowel ten behoeve van het 
kernnetwerk als voor het uitgebreide net. 
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2.6.8 De GSK-fondsen worden ingezet 
voor de realisatie van lokale en regionale 
infrastructuur en tevens voor de 
aansluiting daarvan op de prioritaire 
netwerken van de Unie op het gebied van 
energie en telecommunicatie.
2.6.9 De CEF is complementair met het 
Cohesiefonds en de Structuurfondsen 
aangezien zij bijdraagt tot de 
verwezenlijking van regionale en 
plaatselijke ontwikkelingsdoelstellingen 
op het gebied van infrastructuur, om 
aldus een zo groot mogelijke toegevoegde 
waarde te bieden voor een goed 
functionerende, geïntegreerde interne 
markt en voor sociale, economische en 
territoriale cohesie.
2.7 IPA, ENPI, EOF
2.7.1 Er moet gestreefd worden naar meer 
synergieën tussen bestaande externe 
instrumenten en het cohesiebeleid om 
aldus diverse beleidsdoelstellingen van de 
Unie zo doeltreffend mogelijk te kunnen 
verwezenlijken. Daarbij moet met name 
voortgebouwd worden op de synergieën en 
complementariteiten van het Europees 
Ontwikkelingsfonds, het instrument voor 
pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument.
2.7.2 Synergieën tussen territoriale 
samenwerkingsactiviteiten in het kader 
van het cohesiebeleid en de Europese 
nabuurschapsinstrumenten moeten 
worden benut om een diepere territoriale 
integratie te bewerkstelligen. Het grootste 
potentieel voor wederzijdse aanvulling 
van deze instrumenten bestaat op het 
gebied van grensoverschrijdende 
samenwerkingsactiviteiten. De lidstaten 
en regio's moeten daarom waarborgen dat 
de bestaande activiteiten gekoppeld 
worden aan de nieuwe Europese 
Groeperingen voor territoriale 
samenwerking, met name wat betreft de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties, in het 
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bijzonder koepelorganisaties, bij het 
verkrijgen van toegang tot de fondsen en 
het coördineren en uitwisselen van 
optimale praktijken.
3. Mechanisme voor coördinatie tussen de 
GSK-fondsen
3.1 De lidstaten en de regio’s moeten erop 
toezien dat de via de GSK-fondsen 
gefinancierde interventies synergieën 
creëren en dat de onderlinge afstemming 
daarvan in de praktijk tot een 
vermindering van de administratieve 
kosten en lasten leidt.
3.2 De overheids- en beheersautoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor de 
implementatie van de GSK-fondsen 
dienen nauw samen te werken bij het 
voorbereiden, implementeren, monitoren 
en evalueren van het 
partnerschapscontract en de 
programma’s. Zij moeten met name:
a) bijstandsgebieden aanwijzen waarop de 
GSK-fondsen op complementaire wijze 
kunnen worden gecombineerd voor de 
verwezenlijking van een of meer van de 
thematische doelstellingen die in deze 
verordening zijn vastgesteld;
b) de beheersautoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor een van de 
GSK-fondsen aanmoedigen om andere 
beheersautoriteiten en relevante 
overheidsinstanties te betrekken bij de 
ontwikkeling van steunregelingen om 
synergieën te genereren en overlappingen 
te voorkomen en een 
meerfondsenbenadering te bevorderen;
c) gezamenlijke toezichtcomités voor 
programma's ter uitvoering van de GSK-
fondsen instellen en andere regelingen 
voor gezamenlijk beheer en controle 
ontwikkelen ter vergemakkelijking van de 
coördinatie tussen de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de GSK-fondsen;
d) gebruik maken van gezamenlijke e-
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governance-oplossingen voor aanvragers 
en begunstigden en "één-
loketregelingen" voor advies over de 
mogelijkheden tot steunverlening via elk 
van de GSK-fondsen;
e) de toegankelijkheid van deze fondsen 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen waarborgen.
3.3 Er dient een Europees systeem te 
worden opgezet ter monitoring van de 
implementatie van de GSK-fondsen en 
van de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de Europa 2020-doelstellingen, 
waarbij de in artikel 5 bedoelde partners 
moeten worden betrokken.
4. Prioriteiten met betrekking tot 
territoriale coördinatie 
(grensoverschrijdend, transnationaal en 
interregionaal)
4.1 Er is veel potentieel voor regionale 
ontwikkeling, het scheppen van 
werkgelegenheid en cohesie gelegen in 
samenwerking die de administratieve 
grenzen overschrijdt en tracht natuurlijke 
grenzen te overwinnen. Samenwerking die 
is gebaseerd op gedeelde behoeften in een 
gedeeld gebied is vaak het meest effectief. 
4.2 Grensoverschrijdende samenwerking 
komt voort uit het besef dat veel 
uitdagingen niet ophouden bij 
administratieve grenzen. Een 
doeltreffende reactie vereist gezamenlijk 
optreden met bundeling van krachten en 
het delen van kennis op het passende 
territoriale niveau. 
4.3 Bovendien kan van het ingebedde 
potentieel van grensregio's gebruik 
worden gemaakt middels lokaal 
georiënteerde steunmaatregelen.
4.4 De beide bestaande macroregionale 
strategieën hebben de weg gebaand voor 
het samenbrengen van belanghebbenden 
in gezamenlijke acties op het gepaste 
territoriale niveau. Door de strategieën is 
het besef gegroeid dat samenwerking 
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noodzakelijk is om problemen aan te 
pakken die niet door de lidstaten 
afzonderlijk kunnen worden opgelost, 
zoals het tegengaan van de vervuiling van 
de Oostzee of de Donau. Macroregionale 
strategieën en andere vormen van 
territoriale samenwerking kunnen zowel 
door het EFRO als door het ESF 
ondersteund worden en de specifieke 
voorwaarden voor steun voor 
macroregionale strategieën moeten in de 
programma’s gedefinieerd worden.
4.5 Het overwinnen van obstakels moet 
deel uitmaken van de doelstellingen van 
de bestaande macroregionale strategieën, 
die vanaf de planningfase hun neerslag 
moeten krijgen in de analyse van de 
programmeringsbehoeften voor de GSK-
fondsen en in de formulering van de 
streefdoelen voor de relevante 
operationele programma's. Deze 
strategieën zullen hun doel 
voorbijschieten, tenzij de doelstellingen 
van de macroregionale strategieën deel 
uitmaken van de strategische planning in 
het kader van de 
cohesiebeleidsprogramma's van de 
betrokken regio's en lidstaten.
4.6 Tegelijkertijd moeten de lidstaten en 
de regio’s ervoor zorgen dat 
territorialesamenwerkingsprogramma’s 
effectief bijdragen tot de Europa 2020-
doelstellingen. De lidstaten en de regio's 
kunnen de samenwerking op die manier 
bevorderen en daarnaast nieuwe 
oplossingen testen, in de praktijk 
beproeven en invoeren om ervoor te 
zorgen dat de samenwerking dusdanig 
wordt georganiseerd dat de bredere 
beleidsdoelstellingen worden bevorderd. 
Waar nodig moet territoriale 
samenwerking worden toegepast om 
beleidsmakers over de grenzen heen 
bijeen te brengen om samen te werken 
aan oplossingen voor gemeenschappelijke 
problemen.
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4.7 De lidstaten en de regio’s moeten de 
territorialesamenwerkingsprogramma’s 
hoofdzakelijk zien als nuttige 
instrumenten om belemmeringen voor de 
samenwerking weg te werken, wat op zijn 
beurt bevorderlijk is voor nationale en 
regionale beleidsdoelstellingen waarvan 
de effecten tot buiten het 
toepassingsgebied van het programma 
reiken.

Amendement 213

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het prestatiekader bestaat uit mijlpalen 
voor 2016 en 2018, die voor elke prioriteit 
zijn vastgesteld, en uit streefdoelen voor 
2022. De mijlpalen en streefdoelen worden 
ingediend volgens het in tabel 1 
aangegeven formaat.

1. Het prestatiekader bestaat uit mijlpalen 
voor twee specifieke jaren van de 
programmeringsperiode, die voorafgaan 
aan de door de lidstaat en de Commissie 
onderling overeen te komen jaren van de 
evaluatie van de prestaties, die voor elke 
prioriteit zijn vastgesteld, en uit 
streefdoelen voor 2022. De mijlpalen en 
streefdoelen worden ingediend volgens het 
in tabel 1 aangegeven formaat.

Amendement 214

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mijlpalen zijn intermediaire streefdoelen 
om de specifieke doelstelling van een 
prioriteit te verwezenlijken; zij geven het 
tempo van de beoogde vooruitgang naar de 
voor het eind van de periode vastgestelde 
streefdoelen aan. De voor 2016
vastgestelde mijlpalen omvatten financiële 
indicatoren en outputindicatoren. De 
mijlpalen voor 2018 omvatten financiële 
indicatoren, outputindicatoren en waar van 
toepassing ook resultaatindicatoren. Er 

2. Mijlpalen zijn intermediaire streefdoelen 
om de specifieke doelstelling van een 
prioriteit te verwezenlijken; zij geven het 
tempo van de beoogde vooruitgang naar de 
voor het eind van de periode vastgestelde 
streefdoelen aan. De voor het jaar 
voorafgaand aan de eerste evaluatie van 
de prestaties vastgestelde mijlpalen 
omvatten financiële indicatoren en 
outputindicatoren. De voor het jaar 
voorafgaand aan de eerste evaluatie van 
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kunnen ook mijlpalen worden vastgesteld 
voor de belangrijkste uitvoeringsfasen.

de prestaties vastgestelde mijlpalen 
omvatten financiële indicatoren en
outputindicatoren. Er kunnen ook mijlpalen 
worden vastgesteld voor de belangrijkste 
uitvoeringsfasen.

Amendement 215

Voorstel voor een verordening
Bijlage I– punt 3 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- ambitieus maar realistisch wat betreft de 
specifieke omstandigheden in de lidstaat, 
de aard van de steunverlening en de 
middelen die bestemd zijn voor de 
prioriteit in kwestie; 

Amendement 216

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Mijlpalen en doelstellingen kunnen 
op verzoek van de lidstaat worden 
gewijzigd volgens de procedure die is 
vastgelegd in artikel 26.

Amendement 217

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 8 – punt 8.1 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- individuele diensten en vroegtijdige 
actieve en preventieve 
arbeidsmarktmaatregelen, die voor alle 
werkzoekenden toegankelijk zijn;

- de verlening van individuele diensten en
het nemen van vroegtijdige actieve en 
preventieve arbeidsmarktmaatregelen, die 
voor alle werkzoekenden en mensen uit 
gemarginaliseerde gemeenschappen
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toegankelijk zijn;

Amendement 218

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 8 – punt 8.1 – kolom 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- De diensten voor arbeidsvoorziening 
hebben netwerken met werkgevers en 
onderwijsinstellingen opgezet.

- De diensten voor arbeidsvoorziening 
hebben netwerken, waaronder ook 
sectoroverschrijdende netwerken, met 
werkgevers en onderwijsinstellingen 
opgezet.

Amendement 219

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 8 – punt 8.2 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- voorlichtings- en bewustmakingsacties 
in het secundair onderwijs;

Amendement 220

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 8 – punt 8.2 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- adviesverstrekking voor en 
voorbereiding van de oprichting van 
bedrijven;

Amendement 221

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 8 – punt 8.3 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- individuele diensten en vroegtijdige 
actieve en preventieve 
arbeidsmarktmaatregelen, die voor alle 
werkzoekenden toegankelijk zijn;

- de verlening van individuele diensten en
het nemen van vroegtijdige actieve en 
preventieve arbeidsmarktmaatregelen, die 
voor alle werkzoekenden en mensen uit 
gemarginaliseerde gemeenschappen
toegankelijk zijn;

Amendement 222

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 8 – punt 8.4 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de lidstaat heeft maatregelen vastgesteld 
om actief ouder worden te bevorderen en 
vervroegde uittreding te beperken.

- de lidstaat heeft maatregelen vastgesteld 
om actief ouder worden te bevorderen.

Amendement 223

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 9 – punt 9.1 – kolom 3 – streepje 2 –
substreepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- bijzondere aandacht besteedt aan de 
specifieke behoeften van groepen die aan 
een groter risico op voortijdig 
schoolverlaten blootstaan, onder meer 
door het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten, door toegang te verlenen 
tot kwalitatief hoogstaande programma's 
voor- en vroegschoolse educatie, 
initiatieven voor thuis- en 
gemeenschapsonderwijs en kosteloze 
kinderopvang;

Amendement 224
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 9 – punt 9.1 – kolom 3 – streepje 2 –
substreepje 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- sectoroverschrijdend is, met 
betrokkenheid van en coördinatie tussen 
alle beleidssectoren en belanghebbenden 
die in verband met het voortijdig 
schoolverlaten relevant zijn.

- sectoroverschrijdend is, met 
betrokkenheid van en coördinatie tussen 
alle beleidssectoren en belanghebbenden, 
met name op cultureel, artistiek en 
sportief gebied, die in verband met het 
voortijdig schoolverlaten relevant zijn;

Amendement 225

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 9 – punt 9.2 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 1 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- verhoging van de participatie aan het 
hoger onderwijs bij lage-inkomensgroepen 
en andere ondervertegenwoordigde 
groepen;

- verhoging van de participatie aan het 
hoger onderwijs bij lage-inkomensgroepen 
en andere ondervertegenwoordigde 
groepen, met speciale aandacht voor de 
meest kwetsbare groepen;

Amendement 226

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 9 – punt 9.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Thematische 
doelstellinge

n

Ex-antevoorwaarden Criteria waaraan moet worden voldaan
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Amendement

Thematische 
doelstellingen

Ex-antevoorwaarden Criteria waaraan moet worden 
voldaan

9.3 bis Beroepsonderwijs en 
beroepsopleiding – Het bestaan van 
nationale of regionale strategieën 
voor een modern beroepsonderwijs.

- Erkenning van 
beroepsonderwijs en -opleiding 
als motor voor duurzame 
ontwikkeling en inclusieve 
groei;

- maatregelen ter verbetering 
van de kwaliteit en efficiëntie 
van het initiële 
beroepsonderwijs en bij- en 
nascholing;

- maatregelen ter bevordering 
van beroepsonderwijs- en 
opleiding.

Amendement 227

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – punt 10.1 – kolom 3 – streepje 1 
– substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- in overeenstemming is met het nationale 
streefdoel inzake armoede en sociale 
uitsluiting (zoals gedefinieerd in het 
nationaal hervormingsprogramma), dat 
onder meer de uitbreiding van 
werkgelegenheidsmogelijkheden tot 
kansarme groepen omvat;

- concrete voorstellen en 
overheidsbeleidsmaatregelen uitstippelt
met het oog op de verwezenlijking van het
nationale streefdoel inzake armoede en 
sociale uitsluiting (zoals gedefinieerd in het 
nationaal hervormingsprogramma en de 
nationale sociale verslagen), dat onder 
meer de uitbreiding van kwalitatief goede
werkgelegenheidsmogelijkheden tot 
kansarme groepen omvat;

Amendement 228

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – punt 10.1 – kolom 3 – streepje 1 
– substreepje 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aantoont dat de sociale partners en 
belanghebbenden bij de opzet van actieve 
inclusie betrokken zijn;

- aantoont dat de sociale partners en 
belanghebbenden in alle fasen 
(programmering, uitvoering en evaluatie)
bij de nationale strategieën ter bestrijding
van armoede en alle strategieën voor
actieve inclusie betrokken zijn;

Amendement 229

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – punt 10.1 – kolom 3 – streepje 1 
– substreepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een brede strategie omvat ter bestrijding 
van kinderarmoede en ter bevordering 
van het welzijn van het kind.

Amendement 230

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – punt 10.1 – kolom 3 – streepje 2 
– substreepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- haalbare nationale doelen voor de 
integratie van Roma vaststelt om de kloof 
met de overige bevolking te dichten. Deze 
moeten ten minste de vier EU-
doelstellingen voor integratie van de Roma 
omvatten, namelijk toegang tot onderwijs, 
werkgelegenheid, gezondheidszorg en 
huisvesting;

- haalbare nationale doelen voor de 
integratie van Roma vaststelt om de kloof 
met de overige bevolking te dichten. Deze 
moeten, in de vorm van openbare 
beleidsmaatregelen, ten minste de vier 
EU-doelstellingen voor integratie van de 
Roma omvatten, namelijk toegang tot 
onderwijs, werkgelegenheid, 
gezondheidszorg en huisvesting;

Amendement 231

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – punt 10.1 – kolom 3 – streepje 2 
– substreepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- in overeenstemming is met het nationale 
hervormingsprogramma;

- in overeenstemming is met het nationale 
hervormingsprogramma en de nationale 
sociale verslagen;

Amendement 232

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – punt 10.2 – kolom 3 – streepje 1 
– substreepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een monitoring- en evaluatiesysteem 
omvat.

- een van passende begrotingsmiddelen 
voorzien monitoring- en evaluatiesysteem 
omvat;

Amendement 233

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – punt 10.2 – kolom 3 – streepje 1 
– substreepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- waarborgt dat de inbreng van betrokken 
gemeenschappen en het maatschappelijk 
middenveld alsmede regionale en lokale 
autoriteiten wordt meegenomen in de 
planning, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van beleidsmaatregelen en 
programma's.

Amendement 234

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 11 – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur

11. Vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur, en bevordering van 
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capaciteitsopbouw voor belanghebbenden.
(als bedoeld in artikel 9, punt 11). (als bedoeld in artikel 9, punt 11).

Amendement 235

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 11 – kolom 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Er bestaat een strategie ter verbetering 
van de bestuurlijke efficiëntie van de 
lidstaat die al wordt uitgevoerd. De 
strategie omvat:

- Er bestaat een strategie ter verbetering 
van de regionale en lokale bestuurlijke 
efficiëntie van de lidstaat die al wordt 
uitgevoerd. De strategie omvat:

Amendement 236

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 11 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de aanstelling van mensen uit 
gemarginaliseerde gemeenschappen in de 
overheidssector;

Amendement 237

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 11 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- strategieën voor een doeltreffende 
naleving van het partnerschapsbeginsel, 
met inbegrip van een financieel concept 
voor de opbouw van voldoende 
capaciteiten door de in artikel 5, lid 1, 
onder a), b) en c), genoemde partners.

Amendement 238
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 1 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestaan van een mechanisme voor de 
effectieve uitvoering en toepassing van 
Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 
2000 tot instelling van een algemeen kader 
voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep en Richtlijn 2000/43/EG van 29 
juni 2000 houdende toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische 
afstamming.

Het bestaan van een mechanisme voor de 
effectieve uitvoering en toepassing van 
Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 
2000 tot instelling van een algemeen kader 
voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep en Richtlijn 2000/43/EG van 29 
juni 2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische 
afstamming, en van andere internationale 
verplichtingen op het gebied van 
antidiscriminatie, zoals neergelegd in het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (artikel 5).

Amendement 239

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 1 – kolom 3 – streepje 1 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een strategie inzake opleiding en 
informatieverspreiding ten behoeve van 
personeel dat bij de uitvoering van de 
fondsen betrokken is;

- het aanwijzen van een orgaan voor 
gelijke behandeling met voldoende 
capaciteiten en bevoegdheden om gelijke 
kansen te waarborgen, en een strategie 
inzake opleiding en informatieverspreiding 
ten behoeve van personeel dat bij de 
uitvoering van de fondsen betrokken is;

Amendement 240

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 1 – kolom 3 – streepje 1 – substreepje 3 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- regelingen voor het verzamelen van 
specifieke gegevens met betrekking tot 
Roma, personen met een handicap, 
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vrouwen, jongeren en ouderen, en voor 
het gebruik van die gegevens voor 
monitoring- en evaluatiedoeleinden;

Amendement 241

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 2 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestaan van een strategie voor de 
bevordering van gendergelijkheid en een 
mechanisme voor de effectieve toepassing 
van dat beginsel 

Het bestaan van een strategie voor de 
bevordering van gendergelijkheid en een 
mechanisme voor de effectieve toepassing 
van dat beginsel door specifieke 
maatregelen gericht op
gendermainstreaming.

Amendement 242

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 3 – kolom 3 – streepje 1 – substreepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitvoering van maatregelen in 
overeenstemming met artikel 9 van het 
VN-Verdrag, teneinde belemmeringen en 
barrières in verband met de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap te voorkomen, te identificeren en 
op te heffen;

- de uitvoering van maatregelen in 
overeenstemming met artikel 9 van het 
VN-Verdrag, teneinde belemmeringen en 
barrières in verband met de 
toegankelijkheid tot alle voorzieningen, 
waaronder infrastructuur, diensten en 
goederen, voor personen met een handicap 
te voorkomen, te identificeren en op te 
heffen;

Amendement 243

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 3 – kolom 3 – streepje 1 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- institutionele regelingen voor de 
uitvoering van en het toezicht op het VN-
Verdrag in overeenstemming met artikel 33 

- institutionele regelingen voor de 
uitvoering van en het toezicht op het VN-
Verdrag in overeenstemming met artikel 33 
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van dat Verdrag; van dat Verdrag en het betrekken van 
gehandicaptenorganisaties bij de opzet en 
de tenuitvoerlegging van deze regelingen;

Amendement 244

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 3 – kolom 3 – streepje 1 – substreepje 3 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het betrekken van 
gehandicaptenorganisaties bij de opzet en 
de tenuitvoerlegging van deze regelingen;
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