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Amendement 5
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Onderstreept het belang om meer 
gebruik te maken van de synergie en 
complementariteit van de beschikbare 
financiële instrumenten, met inbegrip van 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Integratiefonds, het communautair 
actieprogramma voor volksgezondheid en 
het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling om te voldoen 
aan de complexe doelstellingen van de 
EU 2020-strategie, die gericht is op het 
creëren van een slimmere, sociaal 
gerichte en groenere groei en op een meer 
doeltreffende ondersteuning van 
achtergestelde microregio's en de meest 
kwetsbare groepen, die op meerdere 
vlakken een achtergestelde positie hebben.

Or. en

Amendement 6
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om het beheer van de communautaire
financiering te vergemakkelijken, de 
investeringen in de lidstaten en de regio's te 
helpen versnellen en het effect van de 
financiering op de economie te vergroten is 
het nodig dat de voorschriften voor het 
cohesiebeleid verder worden 
vereenvoudigd.

(2) Om het beheer van de financiering van 
de Unie te vergemakkelijken, de 
investeringen in de lidstaten en de regio's te 
helpen versnellen en het effect van de 
financiering op de economie te vergroten is 
het tevens nodig dat de voorschriften voor 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds op zowel het 
niveau van de Unie als dat van de 
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lidstaten verder worden vereenvoudigd.

Or. en

Amendement 7
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om het beheer van de communautaire 
financiering te vergemakkelijken, de 
investeringen in de lidstaten en de regio's te 
helpen versnellen en het effect van de 
financiering op de economie te vergroten
is het nodig dat de voorschriften voor het 
cohesiebeleid verder worden 
vereenvoudigd.

(2) Om het beheer van de EU-financiering
te vergemakkelijken, de investeringen in de 
lidstaten en de regio's te helpen versnellen 
en het effect van de financiering op de 
economie en het scheppen van duurzame
banen die deelname aan de samenleving 
veiligstellen, te versterken is het nodig dat 
de voorschriften voor het cohesiebeleid 
verder worden vereenvoudigd.

Or. de

Amendement 8
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om het beheer van de communautaire 
financiering te vergemakkelijken, de 
investeringen in de lidstaten en de regio's
te helpen versnellen en het effect van de 
financiering op de economie te vergroten is 
het nodig dat de voorschriften voor het 
cohesiebeleid verder worden 
vereenvoudigd.

(2) Om het beheer van de communautaire 
financiering te vergemakkelijken, de 
investeringen te helpen versnellen op alle 
overheidsniveaus – van landelijk tot 
lokaal - en het effect van de financiering 
op de economie en de spelers, vooral de 
kleine en middelgrote ondernemingen, die 
dus een positief effect hebben op de 
werkgelegenheid, te vergroten is het nodig 
dat de voorschriften voor het cohesiebeleid 
verder worden vereenvoudigd.

Or. it
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Amendement 9
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De Commissie moet verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement 
en de Raad over de impact van deze 
verordening op het peil van de 
betalingskredieten en over de mate waarin 
zij in haar ontwerpbegroting en in de 
herziening van de financiële 
vooruitzichten voornemens is rekening te 
houden met het peil van de 
betalingskredieten. Dit Commissieverslag 
moet ook een beoordeling van de effecten 
op de werkgelegenheid en sociale 
integratie bevatten.

Or. en

Amendement 10
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de aanpassing van de operationele 
programma's te vergemakkelijken om te 
kunnen reageren op de huidige financiële 
en economische crisis, moeten de lidstaten 
in plaats van een evaluatie een analyse 
verstrekken om de herziening van een 
operationeel programma te rechtvaardigen.

(6) Om de aanpassing van de operationele 
programma's te vergemakkelijken om te 
kunnen reageren op de huidige financiële 
en economische crisis en op de effecten 
ervan op het bedrijfsleven en de 
werkgelegenheid, moeten de lidstaten in 
plaats van een evaluatie een analyse 
verstrekken om de herziening van een 
operationeel programma te rechtvaardigen.

Or. it
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Amendement 11
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Met name in tijden van 
economische crisis, als de druk op de 
arbeidsmarkt en het ontslagrisico 
toenemen, is het noodzakelijk om flexibel 
te kunnen reageren, vooral om zwaar 
getroffen lidstaten of afzonderlijke regio's 
doelgericht te kunnen ondersteunen. 
Daarom is het van belang om regels in het 
leven te roepen die het Europees Sociaal 
Fonds ook in de toekomst in staat stellen 
snel te reageren, om vertragingen bij de 
uitvoering van programma's en negatieve 
effecten op het behoud en het scheppen
van duurzame banen die deelname aan de 
samenleving veiligstellen, te voorkomen.

Or. de

Amendement 12
Gesine Meissner

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het is van essentieel belang om 
operationele programma's correct uit te 
voeren en de financiering van de Unie 
optimaal te gebruiken om een actief 
arbeidsmarktbeleid uit te voeren, zoals de 
opleiding van werklozen, het anticiperen 
op en gebruikmaken van 
herstructureringsmaatregelen, bijscholing 
van werknemers overeenkomstig de 
behoeften van de arbeidsmarkt en de 
economische situatie, en het aanbieden 
van hoogwaardige stageplaatsen aan 
jongeren. In tijden van economische en 
financiële crisis is de noodzaak om 
mensen aan het werk te houden of in staat 
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te stellen een baan te vinden nog 
dringender.

Or. en

Amendement 13
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Als gevolg van buitengewone 
omstandigheden en gezien de ernstige en 
ongekende gevolgen van de huidige 
economische en financiële crisis voor de 
begrotingen van de lidstaten, is een 
aanvullende voorfinanciering voor 2010 
nodig voor de lidstaten of afzonderlijke 
regio's in de lidstaten die het zwaarst door 
de crisis zijn getroffen, ten einde een 
geregelde kasstroom mogelijk te maken en 
de betalingen aan de begunstigden bij de 
uitvoering van het operationele 
programma te vergemakkelijken.

Or. de

Amendement 14
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het is passend de termijn voor 
berekening van de ambtshalve doorhaling 
van de jaarlijkse vastlegging met 
betrekking tot de totale jaarlijkse bijdrage 
over 2007 te verlengen om de absorptie 
van middelen bestemd voor bepaalde 
operationele programma's te verbeteren. 
Een dergelijke flexibiliteit is nodig 
vanwege een trager dan geplande start en 
een late goedkeuring van de 
programma's. Gezien de economische 
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crisis kunnen op deze manier initiatieven 
ten behoud en het scheppen van meer 
banen naar behoren worden ondersteund.

Or. de

Amendement 15
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – punt a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 44 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) financiële instrumentering voor 
ondernemingen, voornamelijk het midden-
en kleinbedrijf, zoals risicokapitaalfondsen, 
garantiefondsen en leningsfondsen;

a) financiële instrumentering voor 
ondernemingen, voornamelijk het midden-
en kleinbedrijf, zoals risicokapitaalfondsen, 
garantiefondsen, microkredieten en 
leningsfondsen;

Or. de

Amendement 16
Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Artikel 47, lid 1 wordt vervangen 
door:
"1. Evaluaties hebben tot doel de 
kwaliteit, de doeltreffendheid en de 
samenhang van de bijstandsverlening uit 
de fondsen, en de strategie en uitvoering 
van de operationele programma's te 
verbeteren in het licht van de specifieke 
structurele problemen waarmee de 
betrokken lidstaten en regio's te kampen 
hebben, waarbij rekening wordt 
gehouden met de doelstelling van 
duurzame ontwikkeling en met de 
relevante EU-regelgeving inzake 
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milieueffect, met inbegrip van het proces 
voor een drempelvrije omgeving voor 
mensen met een functiebeperking, en 
strategische milieueffectrapportage."

Or. en

Motivering

Deze wijziging komt tegemoet aan de in artikel 16 van de verordening genoemde verplichtingen. 
Artikel 16 onderstreept het belang van de toegankelijkheid voor personen met een handicap door 
het volgende te bepalen: "de toegankelijkheid voor personen met een handicap is één van de 
criteria die bij de omschrijving van door de fondsen medegefinancierde acties in acht moeten 
worden genomen en waarmee in de diverse fasen van uitvoering rekening moet worden 
gehouden". 
Deze wijziging draagt ook bij aan de tenuitvoerlegging van artikel 2, lid 2 en artikel 3, letter b)
van Verordening (EG) nr. 1081/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 
juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1784/1999 ten einde Europa toegankelijker te maken voor steeds meer oudere mensen en 
personen met een handicap. Tevens ondersteunt dit voorstel de lidstaten op de lange termijn bij 
hun voorbereidingen voor de planning, coördinatie en tot slot de uitvoering van hun 
inspanningen voor het nemen van uniforme standaardmaatregelen voor personen met een 
handicap door het bieden van een uniforme grondslag met bijzondere aandacht voor het 
Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap, dat de 
Europese Raad afgelopen november heeft ondertekend. De behoeften van personen met een 
handicap zijn overal in de Europese Unie identiek en deze wijziging draagt uiteindelijk tevens bij 
tot verbetering van hun mobiliteit.

Amendement 17
Corina Creţu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 55 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In artikel 55, lid 2 wordt de derde 
alinea vervangen door:
"Bij de berekening houdt de 
beheersautoriteit rekening met de 
referentieperiode die past bij de 
betrokken investeringscategorie, de 
categorie van het project, de normaal 
verwachte rentabiliteit van de betrokken 
investeringscategorie en met de 
toepassing van het beginsel van de 
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vervuiler betaalt, en waar nodig van 
billijkheidsoverwegingen met betrekking 
tot de relatieve welvaart van de 
betrokken lidstaat."

Or. en

Amendement 18
Corina Creţu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de inkomsten niet vooraf 
objectief kunnen worden geraamd, worden 
de binnen vijf jaar na voltooiing van een 
actie gegenereerde netto-inkomsten 
afgetrokken van de aan de Commissie 
gedeclareerde uitgaven.

3. Wanneer de inkomsten niet vooraf 
objectief of technisch betrouwbaar kunnen 
worden geraamd, worden de binnen vijf 
jaar na voltooiing van een actie 
gegenereerde netto-inkomsten afgetrokken 
van de aan de Commissie gedeclareerde 
uitgaven.

Or. en

Amendement 19
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 57 – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat of de beheersautoriteit ziet 
erop toe dat de bijdrage uit de fondsen voor 
een concrete actie die een investering in 
infrastructuur of een productieve 
investering omvat alleen blijft gehandhaafd 
als die concrete actie gedurende vijf jaar na 
de voltooiing ervan geen belangrijke 
wijziging ondergaat die het gevolg is van 
een verandering in de aard van de 
eigendom van een 
infrastructuurvoorziening of de beëindiging 

1. De lidstaat of de beheersautoriteit ziet 
erop toe dat de bijdrage uit de fondsen voor 
een concrete actie die een investering in 
infrastructuur of een productieve 
investering omvat alleen blijft gehandhaafd 
als die concrete actie gedurende tien jaar
na de voltooiing ervan geen belangrijke 
wijziging ondergaat die het gevolg is van 
een verandering in de aard van de 
eigendom van een 
infrastructuurvoorziening of de beëindiging 
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van een productieactiviteit en die strijdig is 
met de aard ervan of met de 
uitvoeringsvoorwaarden die ervoor gelden, 
of die een onderneming of 
overheidsinstantie onrechtmatig voordeel 
oplevert.

van een productieactiviteit en die strijdig is 
met de aard ervan of met de 
uitvoeringsvoorwaarden die ervoor gelden, 
of die een onderneming of 
overheidsinstantie onrechtmatig voordeel 
oplevert.

Or. de

Amendement 20
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 57 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de in de eerste alinea 
vastgestelde termijn verkorten tot drie jaar
bij behoud van een investering of door het 
mkb gecreëerde banen.

De lidstaten mogen de in de eerste alinea 
vastgestelde termijn verkorten tot vijf jaar
bij behoud van een investering of door het 
mkb gecreëerde banen.

Or. de

Amendement 21
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 82 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In Artikel 82, lid 1 wordt het
volgende punt toegevoegd:
"(e bis) in 2010 2% van de bijdrage uit het 
Cohesiefonds en 4% van de bijdrage uit 
het Europees Sociaal Fonds aan het 
betrokken operationele programma voor 
lidstaten die in 2009 overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 332/2002 van de 
Raad van 18 februari 2002 houdende 
instelling van een mechanisme voor 
financiële ondersteuning op middellange 
termijn van de betalingsbalansen van de 
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lidstaten1 leningen hebben ontvangen of 
voor lidstaten waarvan het bbp in 2009 in 
reële termen met meer dan 10% is gedaald 
ten opzichte van 2008 of hun 
werkloosheidspercentage in totaal of in 
bepaalde regio's met meer dan 3% is 
gestegen tegenover het jaar ervoor,"
1 PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1.“

Or. de

Amendement 22
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Artikel 93, lid 1 wordt vervangen 
door: 
"1. Het gedeelte van het overeenkomstig 
de tweede alinea berekende bedrag voor 
een operationeel programma dat 
uiterlijk op 31 december van het tweede 
jaar na het jaar waarin de vastlegging 
voor het programma is verricht, niet 
voor een voorfinanciering of tussentijdse 
betalingen is gebruikt, of waarvoor geen 
betalingsaanvraag overeenkomstig 
artikel 86 aan de Commissie is 
toegezonden, wordt door de Commissie 
ambtshalve doorgehaald, met 
uitzondering van het bepaalde in lid 2.
De Commissie berekent het in de eerste 
alinea genoemde bedrag voor de 
ambtshalve te verrichten doorhaling door 
één zesde van de jaarlijkse vastlegging 
met betrekking tot de totale jaarlijkse 
bijdrage over 2007 bij ieder van de 
vastleggingen voor de periode 2008 tot en 
met 2013 op te tellen."

Or. en
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Motivering

Het uitvoeren van de regel van de ambtshalve te verrichten doorhaling van vastleggingen met 
betrekking tot vastleggingen van 2007 biedt enige flexibiliteit in een situatie waarin de 
goedkeuring van operationele programma's trager verliep dan verwacht.

Amendement 23
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Artikel 93, lid 1 wordt vervangen 
door:
"1. Het gedeelte van het overeenkomstig 
de tweede alinea berekende bedrag voor 
een operationeel programma dat 
uiterlijk op 31 december van het tweede 
jaar na het jaar waarin de vastlegging 
voor het programma is verricht, niet 
voor een voorfinanciering of tussentijdse 
betalingen is gebruikt, of waarvoor geen 
betalingsaanvraag overeenkomstig 
artikel 86 aan de Commissie is 
toegezonden, wordt door de Commissie 
ambtshalve doorgehaald, met 
uitzondering van het bepaalde in lid 2.
De Commissie berekent het bedrag voor 
de ambtshalve te verrichten doorhaling 
door één zesde van de jaarlijkse 
vastlegging met betrekking tot de totale 
jaarlijkse bijdrage over 2007 bij ieder van 
de vastleggingen voor de periode 2008 tot 
en met 2013 op te tellen."

Or. de
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Amendement 24
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 93 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) In Artikel 93 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"2 bis. In afwijking van de eerste alinea 
van lid 1 en van lid 2, zijn de termijnen 
voor ambtshalve te verrichten doorhaling 
niet van toepassing op de jaarlijkse 
vastlegging in verband met de totale 
jaarlijkse bijdrage over 2007."

Or. en

Motivering

Het uitvoeren van de regel van de ambtshalve te verrichten doorhaling van vastleggingen met 
betrekking tot vastleggingen van 2007 biedt enige flexibiliteit in een situatie waarin de 
goedkeuring van operationele programma's trager verliep dan verwacht.

Amendement 25
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 93 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) In Artikel 93 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"2 bis. In afwijking van lid 1, eerste 
alinea en lid 2, zijn de termijnen voor 
ambtshalve te verrichten doorhaling niet 
van toepassing op de jaarlijkse 
vastlegging in verband met de totale 
jaarlijkse bijdrage over 2007."

Or. de
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Amendement 26
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Overgangsmaatregelen

Om tegemoet te komen aan de 
buitengewone omstandigheden met 
betrekking tot de overgang naar de regels 
inzake de ambtshalve te verrichten 
doorhaling zoals die in onderhavige 
richtlijn worden vastgelegd, worden 
doorhalingen door de Commissie van 
vastleggingen over het begrotingsjaar 
2007, ter uitvoering van artikel 93, lid 1, 
eerste alinea en van artikel 97 van 
Verordening nr. 1083/2006, 
overeenkomstig artikel 11 van het 
Financieel Reglement, ongedaan gemaakt 
voor zover dat noodzakelijk is in verband 
met de uitvoering van artikel 93, lid 1, 
tweede alinea, van Verordening nr. 
1083/2006.

Or. en

Motivering

Het uitvoeren van de regel van de ambtshalve te verrichten doorhaling van vastleggingen met 
betrekking tot vastleggingen van 2007 biedt enige flexibiliteit in een situatie waarin de 
goedkeuring van operationele programma's trager verliep dan verwacht.


