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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In overeenstemming met de 
artikelen 8 en 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, moeten de Commissie en de 
lidstaten ervoor zorgen dat 
gendergelijkheid als horizontaal beleid 
deel uitmaakt van alle handelingen van de 
instellingen van de EU, en dat de 
uitvoering van de door de GSK-fondsen 
gefinancierde prioriteiten bijdraagt aan 
de bevordering van de gendergelijkheid, 
ook conform het Europees Pact voor 
gendergelijkheid 2011-2020. Bij een 
doeltreffende toepassing van het beginsel 
van gelijkheid van mannen en vrouwen 
horen op gender gebaseerde gegevens en 
indicatoren, evenals doelstellingen en 
criteria voor gendergelijkheid. Ook 
moeten organen die actief zijn op het 
gebied van de gendergelijkheid worden 
betrokken bij de verschillende stadia van 
de toepassing, met name de planning, het 
toezicht en de evaluatie.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een lidstaat moet voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand 
brengen met vertegenwoordigers van de 
bevoegde regionale, plaatselijke, stedelijke 
en andere overheden, de economische en 
sociale partners en 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, de economische en 
sociale partners en instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties, vrouwenorganisaties en 
instanties die tot taak hebben de rechten 
van vrouwen en de eerbiediging van de 
beginselen gendergelijkheid en non-
discriminatie te bevorderen, alsmede niet-
gouvernementele organisaties die sociale 
inclusie bevorderen en organisaties die 
actief zijn op het gebied van cultuur, 
onderwijs en jeugdbeleid. Er moet 
specifieke aandacht worden geschonken 
aan groepen die nadelige gevolgen van de
programma's zouden ondervinden en die 
moeite zouden hebben deze te 
beïnvloeden. Met een dergelijk 
partnerschap wordt beoogd het beginsel 
van meerlagig bestuur in acht te nemen, te 
waarborgen dat de belanghebbenden zich 
verantwoordelijk voelen voor de geplande 
steunmaatregelen en voort te bouwen op de 
ervaring en knowhow van de betrokken 
actoren. Daarom moeten de partners de 
verschillende territoriale niveaus 
vertegenwoordigen, in overeenstemming 
met de institutionele structuur van de 
lidstaten. De 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 
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de voorbereiding, uitvoering, monitoring 
en evaluatie van de 
partnerschapscontracten en programma’s. 
De samenwerking met de partners vindt 
plaats volgens optimale werkmethoden. 
Elke lidstaat moet zorgen voor een 
adequaat niveau van technische 
ondersteuning om de betrokkenheid en de 
deelname in alle fasen van het 
programmeringsproces te bevorderen.

 Amendement 3

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 streeft de 
Unie er in alle fasen van de implementatie 
van de GSK-fondsen naar alle soorten 
ongelijkheden op te heffen en de rechten 
van vrouwen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen, met 
inachtneming van de EU-strategie voor 
gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-
2015, het pact voor gendergelijkheid 
2011-2020, en uitvoeringsbesluiten en 
ander beleid op Europees, nationaal en 
regionaal niveau voor de uitvoering van 
artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, alsmede 
discriminatie en geweld op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
godsdienst of overtuiging, leeftijd, seksuele 
geaardheid of handicap te bestrijden, 
waarbij met name rekening wordt 
gehouden met het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap 
dat sinds 3 mei 2008 van kracht is, alsook 
met het EU-beleid om het VN-Verdrag uit 
te voeren. Ook moeten er bij de 
statistische werkzaamheden die verband 
houden met de tenuitvoerlegging van de 
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fondsen geleidelijk indicatoren worden 
ontwikkeld waarmee het effect kan 
worden gemeten dat de uitvoering van de 
verschillende fondsen en programma's op 
deze vormen van discriminatie heeft.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Elke lidstaat moet, 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) Elke lidstaat moet, 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. Het 
partnerschapscontract moet ervoor zorgen 
dat de bevordering van de rechten van 
vrouwen, de eerbiediging voor het 
beginsel van gelijkheid van mannen en 
vrouwen en het genderperspectief in de 
productie van gegevens en beoordelingen 
worden opgenomen in de doelstellingen 
en prioriteiten.

Amendement 5

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 

schrappen
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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 
doeltreffend zijn en rekening houden met 
het effect van de afzonderlijke 
programma’s voor de aanpak van de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat en met eerdere 
wijzigingen van het 
partnerschapscontract. Bij besluiten over 
een schorsing moet de Commissie ook een 
gelijke behandeling van de lidstaten in 
acht nemen en daarbij in het bijzonder 
rekening houden met het effect van de 
schorsing voor de economie van de 
betrokken lidstaat. De schorsing moet 
worden beëindigd en er moeten weer 
fondsen voor de betrokken lidstaat 
beschikbaar zijn zodra deze de 
noodzakelijke actie onderneemt.

Motivering

De schorsing van betalingen en vastleggingen uit de GSK-fondsen ten gunste van landen met 
kwetsbare economieën zal de sociale en territoriale onevenwichtigheden en ongelijkheden 
slechts vergroten, wat met name zijn weerslag zal hebben op vrouwen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 32
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De doeltreffendheid, de doelmatigheid 
en het effect van de hulp uit de GSK-
fondsen moeten worden geëvalueerd 
teneinde de kwaliteit van de 
tenuitvoerlegging en opzet van 
programma’s te verbeteren en om te 
bepalen welk effect de programma’s 
hebben op de streefdoelen van de strategie 
van de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en, waar dit relevant is, op 
het bbp en de werkloosheid. De 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
de Commissie in dit verband moeten 
worden gespecificeerd.

(32) De doeltreffendheid, de doelmatigheid 
en het effect van de hulp uit de GSK-
fondsen moeten worden geëvalueerd 
teneinde de kwaliteit van de 
tenuitvoerlegging en opzet van 
programma’s te verbeteren en om te 
bepalen welk effect de programma’s 
hebben op de streefdoelen van de strategie 
van de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en, waar dit relevant is, op 
het bbp, de werkloosheid en het 
mainstreamen van genderaspecten en 
toegankelijkheid. De 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
de Commissie in dit verband moeten 
worden gespecificeerd.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om de kwaliteit en de opzet van elk 
programma te verbeteren en om te 
verifiëren of de doelstellingen en 
streefdoelen kunnen worden gehaald, moet 
van elk programma een ex-ante-evaluatie 
worden uitgevoerd.

(33) Om de kwaliteit en de opzet van elk 
programma te verbeteren en om te 
verifiëren of de doelstellingen en 
streefdoelen kunnen worden gehaald, moet 
van elk programma een ex-ante-evaluatie 
worden uitgevoerd. Voor elk programma 
geldt dat de ex-ante-evaluatie een 
evaluatie moet bevatten van de 
horizontale beginselen van de artikelen 6, 
7 en 8 van deze verordening.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Er moeten aanvullende bepalingen 
worden vastgesteld over de programmering 
en het beheer van en het toezicht en de 
controle op de operationele programma's 
die steun uit de Fondsen ontvangen. De 
operationele programma’s moeten voor elk 

(61) Er moeten aanvullende bepalingen 
worden vastgesteld over de programmering 
en het beheer van en het toezicht en de 
controle op de operationele programma's 
die steun uit de Fondsen ontvangen. De 
operationele programma's moeten voor elk 
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van de thematische doelstellingen 
prioritaire assen vaststellen, een 
samenhangende interventielogica voor de 
aanpak van de vastgestelde 
ontwikkelingsbehoeften uitwerken en het 
kader voor de beoordeling van de prestaties 
bepalen. Verder moeten deze programma's 
ook andere, voor een doeltreffende, 
efficiënte implementatie van de Fondsen 
nodige elementen bevatten.

van de thematische doelstellingen 
prioritaire assen vaststellen die 
overeenstemmen met de horizontale 
beginselen van artikel 6, 7 en 8 van deze 
verordening, een samenhangende 
interventielogica voor de aanpak van de 
vastgestelde ontwikkelingsbehoeften 
uitwerken en het kader voor de beoordeling 
van de prestaties bepalen. Verder moeten 
deze programma's ook andere, voor een 
doeltreffende, efficiënte implementatie van 
de Fondsen nodige elementen bevatten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Om de beschikbaarheid van essentiële, 
actuele informatie over de uitvoering van 
een programma te garanderen, moeten de 
lidstaten de Commissie regelmatig 
kerngegevens verstrekken. Om een extra 
belasting voor de lidstaten te vermijden, 
moet dit beperkt blijven tot continu 
verzamelde gegevens die elektronisch 
worden ingediend.

(67) Om de beschikbaarheid van essentiële, 
actuele informatie over de uitvoering van 
een programma te garanderen, moeten de 
lidstaten de Commissie regelmatig 
kerngegevens verstrekken. Om een extra 
belasting voor de lidstaten te vermijden, 
moet dit beperkt blijven tot continu 
verzamelde gegevens die elektronisch 
worden ingediend. De gegevens moeten zo 
mogelijk naar geslacht worden 
uitgesplitst.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 69
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) Het wordt dienstig geacht dat de 
Commissie, in samenwerking met de 
lidstaten de ex-post-evaluatie voor de 
Fondsen uitvoert, zodat zij op het juiste 
niveau informatie verkrijgt over de 
resultaten en het effect van de 
gefinancierde steunmaatregelen.

(69) Het wordt wenselijk geacht dat de 
Commissie, in samenwerking met de 
lidstaten de ex-post-evaluatie voor de 
Fondsen uitvoert, zodat zij op het juiste 
niveau informatie verkrijgt over de 
resultaten en het effect van de 
gefinancierde steunmaatregelen. De 
Commissie en de lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat alle evaluaties en 
voortgangsverslagen het 
genderperspectief en een verdeling naar 
sekse bevatten.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. De Commissie en de lidstaten zien, met 
name door toezicht, rapportage en 
evaluatie, toe op de doeltreffendheid van 
de GSK-fondsen, en zorgen voor 
transparantie van de selectieprocedures 
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door te benadrukken dat motiveringen 
openbaar moeten worden gemaakt.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) die instellingen, organisaties en 
groepen die invloed kunnen hebben op of 
gevolgen kunnen ondervinden van de 
tenuitvoerlegging van de programma's, 
met speciale aandacht voor groepen die 
gevolgen kunnen ondervinden van de 
programma's en er moeilijk invloed op 
kunnen uitoefenen, in het bijzonder 
mensen met speciale behoeften en 
achtergestelde groepen.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid van mannen en 
vrouwen, rechten van vrouwen, 
fundamentele vrijheden en non-
discriminatie te bevorderen, met name 
vrouwenorganisaties en niet-
gouvernementele organisaties die de 
sociale inclusie bevorderen en 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van cultuur, onderwijs en jeugdbeleid.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma's en het toezicht op die 
programma's. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s en 
selecteren en benoemen de leden die hen 
vertegenwoordigen in het toezichtcomité.
Er moeten stappen worden gezet om 
ervoor te zorgen dat het genderperspectief 
en de verdeling naar sekse in alle 
partnerschapsdocumenten wordt 
opgenomen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma’s worden bevorderd.

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen, 
non-discriminatie, de participatie van 
vrouwen in het politieke, economische en 
sociale leven en de coherente integratie
van het genderperspectief worden 
bevorderd in alle stadia van de 
voorbereiding, programmering en 
uitvoering, alsmede het toezicht en de 
evaluatie van de GSK-fondsen met behulp 
van methoden voor de beoordeling van 
genderbudgettering. De lidstaten maken 
voorts een evenwichtige deelname van 
vrouwen en mannen aan het beheer en de 
uitvoering van de operationele 
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programma's op plaatselijk, regionaal en 
nationaal niveau mogelijk en brengen 
verslag uit van de vorderingen op dit 
gebied. De programma's moeten gericht 
zijn op de uitbanning van discriminatie 
tussen mannen en vrouwen, met name op 
het vlak van werk en gezin.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten en de Commissie nemen 
alle noodzakelijke en passende 
maatregelen om alle vormen van 
discriminatie en geweld op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid bij de 
voorbereiding en uitvoering van 
programma’s te voorkomen en bestrijden, 
met name bij de vaststelling van criteria 
en indicatoren en bij de selectie van 
begunstigden. Alle gegevens worden waar 
mogelijk naar geslacht uitgesplitst.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het opnemen van het 
genderperspectief in de beleidslijnen van 
de programma's en bij het evalueren van 
de programma's moeten de lidstaten 
onderling en met Eurostat samenwerken, 
zodat er ad-hocindicatoren kunnen 
worden ontwikkeld.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk GSK-fonds steunt, overeenkomstig de 
opdracht ervan, de volgende thematische 
doelstellingen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei:

Elk GSK-fonds steunt, overeenkomstig de 
opdracht ervan, de volgende thematische 
doelstellingen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, en om de gelijkheid van mannen en 
vrouwen en de integratie van het 
genderperspectief te bevorderen:

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) bescherming van de rechten van de 
vrouw en versterking van de 
gendergelijkheid.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

(8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit, met 
speciale aandacht voor de toegang van 
vrouwen tot de arbeidsmarkt en de 
voorwaarden met betrekking tot die 
toegang;
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Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) bevordering van sociale integratie, 
mainstreaming van genderaspecten en 
toegankelijkheid en bestrijding van
armoede, sociale ongelijkheden en 
discriminatie op grond van gender, met 
speciale aandacht voor de situatie van 
vrouwen, die een kwetsbare groep zijn als 
het gaat om sociale uitsluiting, 
onveiligheid en armoede;

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren, in het bijzonder 
met maatregelen die gericht zijn op 
vrouwen, met de nadruk op het belang 
hiervan voor de bevordering van de 
maatschappelijke positie van vrouwen en 
voor het versterken van hun 
vaardigheden, zodat zij beter kunnen 
deelnemen aan het politieke, economische 
en sociale leven;

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en bevordering van een 
efficiënte overheidsadministratie.

(11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig en 
participatief openbaar bestuur en
bevordering van capaciteitsopbouw voor 
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sociale partners, niet-gouvernementele 
organisaties, regionale en plaatselijke 
overheden en andere belanghebbenden, in 
het bijzonder de in artikel 5 van deze 
verordening genoemde partners.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De thematische doelstellingen worden 
omgezet in specifieke prioriteiten voor elk 
GSK-fonds en uiteengezet in de 
fondsspecifieke voorschriften.

2. De thematische doelstellingen worden 
omgezet in specifieke prioriteiten voor elk 
fonds dat onder de gemeenschappelijke 
verordening valt, en uiteengezet in de 
fondsspecifieke voorschriften, waarbij de 
integratie van het genderperspectief en de 
gelijkheid van mannen en vrouwen in alle 
activiteiten in het kader van alle 
thematische prioriteiten en in alle fasen 
van de voorbereiding, programmering, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
de programma's wordt gewaarborgd.
Voorrang wordt gegeven aan die 
projecten die tegelijkertijd meer dan een 
van de bovengenoemde thematische 
doelstellingen bevorderen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) regelingen om afstemming op de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
waarborgen, met inbegrip van:

a) regelingen om afstemming op de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
waarborgen, en om de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en de integratie van 
het genderperspectief te bevorderen, met 
inbegrip van:
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Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 29

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 worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan vrouwen, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en personen met een 
handicap, met vermelding van de 
indicatieve financiële toewijzing van de 
betrokken onder de gemeenschappelijke 
verordening vallende fondsen, in 
voorkomend geval;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle gegevens in het 
partnerschapscontract moeten zo mogelijk 
naar geslacht worden uitgesplitst.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel geschrapt.

Motivering

De schorsing van betalingen en vastleggingen uit de GSK-fondsen ten gunste van landen met 
kwetsbare economieën zal de sociale en territoriale onevenwichtigheden en ongelijkheden 
slechts vergroten, wat met name zijn weerslag zal hebben op vrouwen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
 Artikel 24 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei overeenkomstig het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen, alsmede acties om de 
administratieve belasting van begunstigden 
te beperken.

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, alsook tot de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en de 
integratie van het genderperspectief,
overeenkomstig het gemeenschappelijk 
strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen, alsmede acties om de 
administratieve belasting van begunstigden 
te beperken. Alle gegevens moeten zo 
mogelijk naar geslacht worden 
uitgesplitst.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) gendergerelateerde indicatoren met 
betrekking tot de deelneming aan 
programma's en de effecten van de 
structuurfondsen.

Amendement 34

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, worden
meetbare kwalitatieve en kwantitatieve 
streefdoelen en mijlpalen voor de 
indicatoren die verwijzen naar de 
horizontale beginselen in artikel 7 en 8 
opgenomen, indien nodig aangevuld met 
programmaspecifieke indicatoren en de 
specifieke acties om te voldoen aan de in 
de artikelen 7 en 8 beschreven beginselen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluatie, of de 
programma's verenigbaar zijn met deze 
verordening, met de fondsspecifieke 
voorschriften, met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, met het 
partnerschapscontract, met de specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en met 
de aanbevelingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 148, lid 4, van het Verdrag, 
alsook de feitelijke bijdrage van het 

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

programma tot de verwezenlijking van de 
specifieke thematische doelstellingen en 
prioriteiten van de Unie voor elk GSK-
fonds. In de beoordeling wordt in het 
bijzonder gelet op de toereikendheid van 
de programmastrategie, de 
overeenkomstige doelstellingen, 
indicatoren en streefdoelen, en de 
toewijzing van begrotingsmiddelen. Het 
beoordelingsbesluit dient te zijn gebaseerd 
op een transparant 
besluitvormingsproces.

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben;

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben; bij de 
samenstelling van de actiegroepen wordt 
gestreefd naar gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) gericht zijn op de doelstellingen 
voor het tegengaan van sociale 
ongelijkheid en armoede, en de gelijkheid 
van mannen en vrouwen bevorderen.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een definitie van het gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft;

a) een definitie van het gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft, uitgesplitst naar geslacht;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke rol de 
plaatselijke actiegroep en de autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de desbetreffende 
programma’s bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

De lidstaten bepalen welke rol de 
plaatselijke actiegroep en de autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de desbetreffende 
programma’s bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben. Er wordt 
bijzondere aandacht besteed aan een 
evenwichtige deelname van mannen en 
vrouwen aan de plaatselijke actiegroepen 
en aan de desbetreffende procedures.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de opstelling van een niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria voor de 
selectie van concrete acties, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en 
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 50% van de 
stemmen afkomstig is van partners uit de 
niet-publieke sector, waarbij het mogelijk 
is beroep aan te tekenen tegen 

b) de opstelling van een op 
gendergelijkheid gebaseerde, niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria voor de 
selectie van concrete acties, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en 
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 50% van de 
stemmen afkomstig is van partners uit de 
niet-publieke sector, waarbij het mogelijk 
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selectiebeslissingen en een selectie volgens 
schriftelijke procedure kan worden 
gemaakt;

is beroep aan te tekenen tegen 
selectiebeslissingen en een selectie volgens 
schriftelijke procedure kan worden 
gemaakt;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Eindontvangers van steun uit 
financieringsinstrumenten mogen ook 
subsidies of andere bijstand ontvangen uit 
een programma of uit een ander door de 
begroting van de Unie ondersteund 
instrument. In dat geval wordt voor elke 
financieringsbron een afzonderlijke 
boekhouding bijgehouden.

2. Eindontvangers van steun uit 
financieringsinstrumenten mogen ook 
subsidies of andere bijstand ontvangen uit 
een programma of uit een ander door de 
begroting van de Unie ondersteund 
instrument. In dat geval wordt voor elke
financieringsbron een afzonderlijke 
boekhouding bijgehouden. Er wordt 
bijzondere zorg besteed aan de 
financiering van en de technische bijstand 
aan door vrouwen uitgevoerde acties.

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
en van de in artikel 5 bedoelde partners; in 
aanmerking komen met name partners die 
betrokken waren bij de voorbereiding van 
de betrokken programma's. Elk lid van het 
toezichtcomité heeft een stemrecht. De 
lidstaten zorgen voor gendergelijkheid in 
dit comité.

Amendement 43
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Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtcomité van programma’s in het 
kader van het doel “Europese territoriale 
samenwerking” omvat ook 
vertegenwoordigers van eventuele aan dat 
programma deelnemende derde landen.

Het toezichtcomité van programma’s in het 
kader van het doel “Europese territoriale 
samenwerking” omvat ook 
vertegenwoordigers van eventuele aan dat 
programma deelnemende derde landen. Bij 
de samenstelling van het toezichtcomité 
wordt het beginsel van gelijkheid van 
mannen en vrouwen in acht genomen.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
 Artikel 44 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 

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

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

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 
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, tot de 
gelijkheid van mannen en vrouwen en tot 
de integratie van het genderperspectief.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – punt b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. In 2018 en 2020 neemt de Commissie in 
haar jaarlijkse voortgangsverslag voor de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad een hoofdstuk op waarin het 
strategische verslag wordt samengevat, met 
bijzondere aandacht voor de geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, alsook bij de 
bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en bij de integratie 
van het genderperspectief.
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor alle officiële uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaat en de 
Commissie wordt een systeem voor 
elektronische gegevensuitwisseling 
gebruikt dat wordt opgericht 
overeenkomstig de door de Commissie 
door middel van uitvoeringshandelingen 
vastgestelde voorwaarden. De 
uitvoeringshandeling worden aangenomen 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
bedoeld in artikel 143, lid 3.

4. Voor alle officiële uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaat en de 
Commissie wordt een systeem voor 
elektronische gegevensuitwisseling 
gebruikt dat wordt opgericht 
overeenkomstig de door de Commissie 
door middel van uitvoeringshandelingen 
vastgestelde voorwaarden. De 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure bedoeld in 
artikel 143, lid 3. De gegevens moeten zo 
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mogelijk worden uitgesplitst naar 
geslacht.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een strategie voor de bijdrage van het 
operationele programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, met inbegrip van:

a) een strategie voor de bijdrage van het 
operationele programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, alsook tot de bevordering van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen en tot 
de integratie van het genderperspectief, 
met inbegrip van:

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
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 en 
vrouwen, die in tijden van crisis nog 
kwetsbaarder zijn, met vermelding van de 
indicatieve financiële toewijzing;
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Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma, evenals bij de 
vaststelling van criteria en indicatoren en 
bij de selectie van begunstigden, gelijke 
kansen te bevorderen en discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of 
genderidentiteit 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; 

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 57
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Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt aan de hand 
van de in artikel 91 bedoelde informatie of 
de voorgestelde steun uit de Fondsen voor 
het grote project gerechtvaardigd is.

1. De Commissie beoordeelt aan de hand 
van de in artikel 91 bedoelde informatie of 
de voorgestelde steun uit de Fondsen voor 
het grote project gerechtvaardigd is. Het 
beoordelingsbesluit dient te zijn gebaseerd 
op een transparant 
besluitvormingsproces.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Over de samenstelling ervan beslist de 
lidstaat in overleg met de beheersautoriteit, 
waarbij het partnerschapsbeginsel wordt 
gevolgd.

Over de samenstelling ervan beslist de 
lidstaat in overleg met de beheersautoriteit, 
waarbij het partnerschapsbeginsel wordt 
gevolgd en wordt gestreefd naar de 
bevordering van gelijkheid van mannen 
en vrouwen.

Amendement 59

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 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan vrouwen, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
personen met een handicap, met 
vermelding van de gebruikte financiële 
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middelen, in voorkomend geval;

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De communicatiestrategie wordt op de 
eerste vergadering van het toezichtcomité 
na de goedkeuring van het operationele 
programma besproken en goedgekeurd.

De communicatiestrategie wordt op de 
eerste vergadering van het toezichtcomité 
na de goedkeuring van het operationele 
programma besproken en goedgekeurd. De 
strategie zal, als aanvulling op de 
bestaande technische aspecten in verband 
met de verspreiding van informatie, 
gendergericht taalgebruik in alle media 
bevorderen op grond van de optimale 
methoden en de richtlijnen die door de 
specifieke staten, regio's en lokale 
autoriteiten zijn opgesteld.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 107 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie richt netwerken op EU-
niveau op waaraan de door de lidstaten en 
de beheersautoriteiten aangewezen leden 
deelnemen om de resultaten van de 
uitvoering van de 
communicatiestrategieën, ervaringen met 
de uitvoering van voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen en goede 
praktijken uit te wisselen.

4. De Commissie richt netwerken op EU-
niveau op waaraan de door de lidstaten en 
de beheersautoriteiten aangewezen leden 
deelnemen om de resultaten van de 
uitvoering van de 
communicatiestrategieën, ervaringen met 
de uitvoering van voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen en goede 
praktijken uit te wisselen. Het is belangrijk 
een evenwichtige deelname van mannen 
en vrouwen aan de Europese netwerken te 
waarborgen.
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een Coördinatiecomité voor de Fondsen. 
Dat comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een Coördinatiecomité voor de Fondsen. 
Dat comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011. Bij de 
samenstelling van het comité wordt 
gestreefd naar gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen.
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