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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, sociaal-
demografische 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 de 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 gevoed werd door de steeds sterker wordende 
idealen van sociale solidariteit en later cohesie. 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 
administratieve, regionale of lokale uitvoeringslasten of een beperking van de competentie van 
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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 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 
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.

(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 
bevorderen, dat gebaseerd is op zijn 
nationaal hervormingsprogramma. 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 
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.

Or. en
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Motivering

Bij gebrek aan een concreet voorstel voor een gedragscode zijn de redenen voor de invoering 
van een dergelijk instrument en het doel en de hoedanigheid ervan onduidelijk.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de context van haar inspanningen 
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.

(11) In de context van haar inspanningen 
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, 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische oorsprong, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid te bestrijden, alsmede 
toegankelijkheid te garanderen voor 
personen met een handicap.

Or. en

Amendement 3
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 goedgekeurd dat 
de doelstellingen van de Unie vertaalt in 
kernacties als aanbevelingen 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.
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Or. en

Motivering

De bepalingen die werden voorgesteld voor opname in het GSK moeten worden goedgekeurd 
door het Europees Parlement en de Raad in een gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op basis van het door de Commissie 
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.

(16) Op basis van het gemeenschappelijk 
strategisch kader moet elke lidstaat, in 
samenwerking met zijn partners en in 
overleg met de Commissie, een 
partnerschapscontract opstellen dat 
gebaseerd is op zijn nationale 
hervormingsprogramma. 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.

Or. en

Amendement 5
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 

(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 
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en de programma's beoordelen of aan deze 
ex-antevoorwaarden wordt voldaan. 
Wanneer niet aan een ex-antevoorwaarde 
wordt voldaan, moet de Commissie 
betalingen aan het programma kunnen 
schorsen.

relevant zijn voor de doeltreffendheid van 
de bijdrage van het fonds aan de 
desbetreffemde investeringen. De 
Commissie moet in het kader van haar 
beoordeling van het partnerschapscontract 
en de programma's beoordelen of aan deze 
ex-antevoorwaarden wordt voldaan, en 
daarbij terdege rekening houden met 
eerdere ervaringen en de situatie in de 
lidstaat in kwestie. Wanneer niet aan een 
ex-antevoorwaarde wordt voldaan, moet de 
Commissie betalingen aan het programma 
kunnen schorsen.

Or. en

Amendement 6
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 
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 

(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. Er moet worden voorzien in 
een prestatiereserve die in het jaar dat de 
lidstaat en de Commissie onderling zijn 
overeengekomen 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 



PE486.190v01-00 8/46 PA\897903NL.doc

NL

gebruikt. voor deze programma's geen 
prestatiereserve komen. Wanneer de
tekortkomingen bij het bereiken van 
mijlpalen of streefdoelen significant zijn, 
moet de Commissie 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. De Commissie moet 
rekening houden met veranderingen in de 
economische en sociale omstandigheden 
die van invloed kunnen zijn op het halen 
van mijlpalen of doelstellingen.

Or. en

Amendement 7
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 
over schorsingen moeten evenwichtig en 

(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.



PA\897903NL.doc 9/46 PE486.190v01-00

NL

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.

Or. en

Amendement 8
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.

(58) Om de resultaatgerichtheid en de 
nadruk op het bereiken van de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
Europa 2020-strategie te vergroten, moet 
0,1 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.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Wat de Fondsen betreft, moet, om een 
passende toewijzing aan elke categorie 
regio's te waarborgen, geen overdracht van 
middelen plaatsvinden tussen minder 

(59) Wat de Fondsen betreft, moet, om een 
passende toewijzing aan elke categorie 
regio's te waarborgen, geen overdracht van 
middelen plaatsvinden tussen minder 
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ontwikkelde, overgangs- en meer 
ontwikkelde regio's, tenzij er sprake is van 
naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden in verband met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan 
2% van het totale krediet voor die categorie 
regio's mag bedragen.

ontwikkelde, overgangs- en meer 
ontwikkelde regio's, tenzij er sprake is van 
naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden in verband met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan 
6% van het totale krediet voor die categorie 
regio's mag bedragen.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Om bepaalde niet-essentiële 
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 reserve voor groei en 
concurrentievermogen, de vaststelling van 
het gebied en de bevolking waarop de 
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, subsidiabiliteit van 
uitgaven, soorten activiteiten waarvoor 
geen steun wordt verleend, combinatie van 
steun, overdracht en beheer van activa, 
betalingsverzoeken, kapitalisatie van 
jaartranches), de vaststelling van het 
forfaitaire bedrag voor inkomsten 
genererende concrete acties, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, het model van de 

(88) Om bepaalde niet-essentiële 
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 aanvullende regels over de 
toewijzing van de prestatiereserve, 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 
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jaarlijkse beheersverklaring over de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem, de voorwaarden voor 
nationale audits, de accreditatiecriteria 
voor beheers- en certificeringsautoriteiten, 
de identificatie van algemeen aanvaarde 
gegevensdragers, de hoogte van de toe te 
passen financiële correctie, de wijziging 
van bijlagen en de specifieke maatregelen 
die nodig zijn voor de vereenvoudiging van 
de overgang van Verordening (EG) nr. 
1083/2006. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen de bijlagen I en IV 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.

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 
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.

Or. en

Amendement 11
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, 
tot toewijzing van de prestatiereserve en tot 
schorsing van betalingen in verband met 
het economisch beleid van de lidstaten, en 
met betrekking tot de Fondsen besluiten tot 
vaststelling van operationele programma's, 
tot goedkeuring van belangrijke projecten, 
tot schorsing van betalingen en tot 
vaststelling van financiële correcties goed 
te keuren.

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van onderling 
overeengekomen partnerschapscontracten, 
tot toewijzing van de prestatiereserve en tot 
schorsing van betalingen in verband met 
het economisch beleid van de lidstaten, en 
met betrekking tot de Fondsen besluiten tot 
vaststelling van operationele programma's, 
tot goedkeuring van belangrijke projecten, 
tot schorsing van betalingen en tot 
vaststelling van financiële correcties goed 
te keuren.
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Or. en

Amendement 12
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 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 kernacties worden 
vastgesteld als aanbevelingen waarmee 
elk GSK-fonds rekening moet houden in 
overeenstemming met 
investeringsprioriteiten, 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 met de 
uitvoering van artikel 174 van het 
Verdrag;

Or. en

Amendement 13
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 
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;

18) "partnerschapscontract": het document 
dat de lidstaat volgens de aanpak van 
meerlagig bestuur in overleg met de 
partners opstelt en waarin, rekening 
houdend met zijn nationale 
hervormingsprogramma, 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 
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lidstaat door de Commissie goedgekeurd;

Or. en

Amendement 14
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. 

Or. en

Amendement 15
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 
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.

1. De GSK-fondsen verlenen door middel 
van meerjarenprogramma’s steun, die een 
aanvulling vormt op nationale, regionale en 
lokale steunmaatregelen, aan de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei op basis van nationale 
hervormingsprogramma's, 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.

Or. en



PE486.190v01-00 14/46 PA\897903NL.doc

NL

Amendement 16
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.

Or. en

Amendement 17
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 
opgenomen om de uitvoering van 
partnerschappen te ondersteunen en de 
uitwisseling van informatie, ervaringen, 
resultaten en goede praktijken tussen de 
lidstaten te bevorderen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Bij gebrek aan een concreet voorstel voor een gedragscode zijn de redenen voor de invoering 
van een dergelijk instrument en het doel en de hoedanigheid ervan onduidelijk.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)
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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 de uitvoering van 
de programma's in acht wordt genomen.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

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, worden de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
in een gemeenschappelijk strategisch kader 
omgezet naar aanbevelingen voor 
kernacties voor de GSK-fondsen.

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor elke thematische doelstelling: de 
kernacties die door elk GSK-fonds zullen 
worden ondersteund;

a) voor elke thematische doelstelling: 
aanbevelingen voor kernacties die door elk 
GSK-fonds zullen worden ondersteund;

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zeegebiedstrategieën;

d) 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;

Or. en

Amendement 22
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.

Or. en

Motivering

De bepalingen die zijn voorgesteld voor opname in het GSK moeten worden goedgekeurd door 
het Europees Parlement en de Raad door middel van een gewone wetgevingsprocedure.
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Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – 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 
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;

(i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
als aanbevelingen vastgestelde 
thematische doelstellingen en 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, rekening houdend met het 
nationale hervormingsprogramma van de 
lidstaat;

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij in 
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

(v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij in 
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën in overeenstemming 
met de prioriteiten van de lidstaat;

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 

(ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
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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;

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;

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – 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 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 van de betrokken GSK-fondsen, 
in voorkomend geval;

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – 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 
maatregelen die op nationaal en regionaal 
niveau moeten worden genomen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 

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

Or. en

Amendement 28
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), punt 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.

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

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 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, vertaald 
in de context van 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 en regionale 
behoeften.
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Or. en

Amendement 30
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.

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten beoordelen of aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan die van 
belang zijn voor de doeltreffendheid van 
de bijdrage van het fonds aan de 
desbetreffende investeringen.

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

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.

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

0,1% van de aan 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.

Or. en

Motivering

De voorgestelde regeling werpt ernstige bezwaren op over de effecten daarvan binnen de 
algehele opzet van het GSK-fonds, over de bevoegdheden van de Commissie en over de mate van 
administratieve belasting van de lidstaten.

Amendement 34
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 evaluatie van de prestaties vindt 
gedurende de programmeringsperiode 
twee keer plaats en wel in de door de 
lidstaat en de Commissie onderling 
overeengekomen jaren. De methode voor 
de vaststelling van het prestatiekader is 
opgenomen in bijlage I.

Or. en

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.
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Amendement 35
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.

Or. en

Amendement 36
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.

Or. en

Amendement 37
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.

Or. en



PA\897903NL.doc 23/46 PE486.190v01-00

NL

Amendement 38
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 
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.

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 bepalen welke programma's en 
prioriteiten hun mijlpalen hebben bereikt, 
daarbij mede rekening houdend met 
externe omstandigheden en 
veranderingen in het bbp van de EU en de 
lidstaat in kwestie. 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.

Or. en

Amendement 39
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 
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aanmerkingen van de Commissie.

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 4 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Macro-economische voorwaarden Steun voor lidstaten met 
begrotingsmoeilijkheden

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Schrappen

Voorwaardelijkheid in verband met de 
coördinatie van economisch beleid van de 

lidstaten

1. De Commissie kan een lidstaat 
verzoeken zijn partnerschapscontract en 
de betrokken programma’s te evalueren 
en wijzigingen daarop voor te stellen 
wanneer dit nodig is:
a) ter ondersteuning van de uitvoering 
van een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, of artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag, of ter ondersteuning van de 
uitvoering van tot de betrokken lidstaat 
gerichte maatregelen uit hoofde van 
artikel 136, lid 1, van het Verdrag;
b) ter ondersteuning van de uitvoering van 
een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 126, lid 7, van het Verdrag;
c) ter ondersteuning van de uitvoering van 
een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
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artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. .../2011 [betreffende de preventie en 
correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden], op voorwaarde dat 
deze wijzigingen noodzakelijk worden 
geacht om macro-economische 
onevenwichtigheden te helpen corrigeren;
of
d) om het effect van de beschikbare GSK-
fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen krachtens lid 4 zo 
groot mogelijk te maken, als een lidstaat 
aan een van de volgende voorwaarden 
voldoet:
i) aan de lidstaat is financiële bijstand van 
de Unie ter beschikking gesteld krachtens 
Verordening (EU) nr. 407/2010;
ii) aan de lidstaat is financiële 
ondersteuning op middellange termijn ter 
beschikking gesteld overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 332/2002 van de 
Raad1;
iii) aan de lidstaat is financiële bijstand in 
de vorm van een ESM-lening ter 
beschikking gesteld overeenkomstig het 
Verdrag tot instelling van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM).
2. De lidstaat dient binnen een maand een 
voorstel tot wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma’s in. Zo nodig maakt de 
Commissie binnen een maand na 
indiening van de wijzigingen 
opmerkingen, waarna de lidstaat zijn 
voorstel binnen een maand opnieuw 
indient.
3. Als de Commissie geen opmerkingen 
heeft gemaakt of als naar tevredenheid 
rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie, stelt de 
Commissie onverwijld een besluit tot 
goedkeuring van de wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma’s vast.
4. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, als financiële bijstand 
overeenkomstig lid 1, onder d), aan een 
lidstaat ter beschikking wordt gesteld die 

                                               
1 PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1.
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verband houdt met een 
aanpassingsprogramma, het 
partnerschapscontract en de programma’s 
zonder voorstel van de lidstaat wijzigen 
om het effect van de beschikbare GSK-
fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen zo groot mogelijk 
te maken. Om een doeltreffende 
uitvoering van het partnerschapscontract 
en de betrokken programma’s te 
waarborgen, wordt de Commissie bij het 
beheer betrokken zoals bepaald is in het 
aanpassingsprogramma of in het met de 
betrokken lidstaat gesloten memorandum 
van overeenstemming.
5. Wanneer de lidstaat niet antwoordt op 
het in lid 1 bedoelde verzoek van de 
Commissie of niet binnen een maand 
naar tevredenheid antwoordt op de in lid 2 
bedoelde opmerkingen van de Commissie, 
kan de Commissie binnen drie maanden 
nadat zij opmerkingen heeft gemaakt door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit tot schorsing van alle of een deel 
van de betalingen voor de betrokken 
programma’s vaststellen.
6. De Commissie schorst door middel van 
uitvoeringshandelingen alle of een deel 
van de betalingen en vastleggingen voor 
de betrokken programma’s wanneer:
a) de Raad besluit dat de lidstaat niet 
voldoet aan specifieke maatregelen die de 
Raad overeenkomstig artikel 136, lid 1, 
van het Verdrag heeft vastgesteld;
b) de Raad overeenkomstig artikel 126, lid 
8 of 11, van het Verdrag besluit dat de 
betrokken lidstaat geen effectieve 
maatregelen heeft genomen om zijn 
buitensporige tekort te corrigeren;
c) de Raad overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
van Verordening (EU) nr. [...]/2011 
[betreffende de preventie en correctie van 
macro-economische onevenwichtigheden] 
vaststelt dat de lidstaat twee 
opeenvolgende keren geen toereikend 
plan met corrigerende maatregelen heeft 
ingediend of de Raad overeenkomstig 
artikel 10, lid 4, van die verordening een 
besluit vaststelt waarin niet-naleving 
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wordt geconstateerd;
d) de Commissie vaststelt dat de lidstaat 
geen maatregelen heeft genomen om een 
aanpassingsprogramma als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad of Verordening (EG) nr. 332/2002 
van de Raad uit te voeren en bijgevolg 
besluit de uitbetaling van de aan deze 
lidstaat toegekende financiële bijstand 
niet goed te keuren; of
e) de Raad van bewind van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme vaststelt dat niet 
voldaan is aan een voorwaarden die 
verbonden is aan financiële bijstand uit 
het ESM in de vorm van een ESM-lening 
aan de betrokken lidstaat en bijgevolg 
besluit de aan deze lidstaat toegekende 
stabiliteitssteun niet uit te betalen.
7. Wanneer de Commissie besluit 
betalingen of vastleggingen 
overeenkomstig lid 5, respectievelijk lid 6 
geheel of gedeeltelijk te schorsen, zorgt de 
Commissie ervoor dat de schorsing 
evenredig en doeltreffend is, rekening 
houdend met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken 
lidstaat, en dat de lidstaten gelijk worden 
behandeld, in het bijzonder ten aanzien 
van het effect van de schorsing op de 
economie van de betrokken lidstaat.
8. De Commissie heft de schorsing van 
betalingen en vastleggingen onverwijld op 
wanneer de lidstaat wijzigingen op het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma’s heeft voorgesteld, zoals 
gevraagd door de Commissie, die door de 
Commissie zijn goedgekeurd, en, indien 
van toepassing:
a) de Raad heeft besloten dat de lidstaat 
voldoet aan de specifieke maatregelen die 
de Raad overeenkomstig artikel 136, lid 1, 
van het Verdrag heeft vastgesteld;
b) de procedure bij buitensporige tekorten 
overeenkomstig artikel 9 van Verordening 
(EG) nr. 1467/97 is opgeschort of de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 12, van het 
Verdrag heeft besloten het besluit 
betreffende het bestaan van een 
buitensporig tekort in te trekken;



PE486.190v01-00 28/46 PA\897903NL.doc

NL

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

Or. en

Amendement 42
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 
uitzondering van programma's voor 

3. De programma's worden door de 
lidstaten binnen 3 maanden na de
indiening van het partnerschapscontract 
ingediend, met uitzondering van 
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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.

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.

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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.

4. 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.

Or. en

Amendement 44
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.

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3
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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.

Or. en

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
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.

4. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
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.

Or. en
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Amendement 47
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.

Or. en

Amendement 48
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.

Or. en

Amendement 49
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 
waarborgen;

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter j bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) steun voor capaciteitsopbouw van 
sociale partners en maatschappelijke 
organisaties wat betreft de inbreng van 
vertegenwoordigers van kwetsbare 
groepen.

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – alinea 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 
autoriteit van de lidstaat terugbetaalde 
steun op een afzonderlijke rekening
gestort en hergebruikt voor hetzelfde 
doeleinde of overeenkomstig de 
doelstellingen van het programma.

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

Or. en

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – 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;

Or. en
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Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54
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 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.

Or. en

Motivering

Het is cruciaal om de huidige regels inzake btw-subsidiabiliteit te handhaven ter voorkoming 
van extra begrotingslasten en dientengevolge van een risico op een aanzienlijke afname in de 
benutting van de fondsen door de lidstaten. Subsidiabiliteit van niet terug te vorderen btw is met 
name voor gemeenten en regio's essentieel, vooral de minder ontwikkelde gebieden die anders te 
maken zouden kunnen krijgen met nog grotere problemen dan in de huidige periode. 

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het totaalbedrag dat in het kader van het 
programma aan concrete acties buiten het 
programmagebied wordt toegewezen, 

(b) het totaalbedrag dat in het kader van het 
programma aan concrete acties buiten het 
programmagebied wordt toegewezen, 
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bedraagt niet meer dan 10% van de steun 
uit het EFRO, het Cohesiefonds en het 
EFMZV op het niveau van de prioriteit en 
niet meer dan 3% van de steun uit het 
Elfpo op het niveau van het programma;

bedraagt niet meer dan 15% van de steun 
uit het EFRO, het Cohesiefonds en het 
EFMZV op het niveau van de prioriteit en 
niet meer dan 5% van de steun uit het 
Elfpo op het niveau van het programma;

Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

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 het mkb 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:

Or. en

Amendement 57
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:

Or. en

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid § – 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;

Or. en

Amendement 59
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 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

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 45% 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 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

Or. en

Motivering

Bij gebrek aan concrete gegevens die de voorgestelde grote verschillen tussen de cijfers 
rechtvaardigen en rekening houdend met de verschillen tussen de lidstaten, moet de huidige 
flexibiliteit bij voorkeur behouden blijven. Toewijzingen aan afzonderlijke fondsen moeten 
worden overeengekomen in het partnerschapscontract, op basis van het nationale 
hervormingsprogramma en andere relevante programma's en strategieën van de lidstaat.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 6
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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.

6. 0,1% van de middelen voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
vormt de prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

Or. en

Amendement 61
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.

Or. en

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 62
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 

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 
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gelijk te stellen structurele uitgaven voor 
het doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" is gehandhaafd.

stellen structurele uitgaven voor het doel 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
is gehandhaafd.

Or. en

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter c – punt iii

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 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;

Or. en

Amendement 64
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;

Or. en

Amendement 65
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 

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
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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;

geïntegreerde aanpak om te voorzien in 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;

Or. en

Amendement 66
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 
beschrijving van de maatregelen die nodig 
zijn om aan de ex-antevoorwaarde te 
voldoen, met een tijdschema voor de 
uitvoering van die maatregelen;

(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 
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;

Or. en

Amendement 67
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;

Or. en
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Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 3 – 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, 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;

Or. en

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 3 – 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; 

Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 

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

goedkeuring van de elementen van het 
operationele programma vast die vallen 
onder lid 2, onder a), punt ii, onder b), 
punt i en ii, onder d), onder e), punt i en 
ii, onder g), punt i en ii en onder h), punt i 
en ii.

Or. en

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – alinea 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. 

Or. en

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 95 – 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;

Or. en

Amendement 73
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;
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Or. en

Amendement 74
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, 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:

Or. en

Amendement 75
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;

Or. en

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 3 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 3 – letter 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 
middelen, in voorkomend geval;

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen om te voorzien in 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 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

Or. en

Amendement 78
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.

Or. en

Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 108 – enige alinea
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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.

Or. en

Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
75%.

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
85%.

Or. en

Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – letter a

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;

Or. en

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 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in 2015: 1% van het steunbedrag uit de b) in 2015: 2% van het steunbedrag uit de 
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Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 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.

Or. en

Amendement 84
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 
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 
betalingsaanvraag overeenkomstig 
artikel 121, lid 126, is toegezonden, wordt 
door de Commissie vrijgemaakt.

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

Or. en

Motivering

Conform de motivering bij de amendementen op artikel 124 moeten de lidstaten ook wat betreft 
het vrijmaken van bedragen meer flexibiliteit krijgen. Verder moet worden gezorgd voor grotere 
voorspelbaarheid als basisbeginsel van het nieuwe wetgevingskader.

Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 134 – lid 1 – letter f
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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;

Or. en

Amendement 86
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 waar passend 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.

Or. en

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Bijlage – 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 
kunnen ook mijlpalen worden vastgesteld 

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

Or. en

Amendement 88
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; 

Or. en

Amendement 89
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.

Or. en


