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BEKNOPTE MOTIVERING

De structuurfondsen zijn een van de essentiële instrumenten voor de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de EU op het gebied van energie, innovatie, onderzoek, 
telecommunicatie en het mkb door middel van strategische financiële investeringen. Daarom is 
het onze commissie er vooral om te doen dat de doelstellingen en investeringsprioriteiten van het 
cohesiebeleid van de EU voor de periode 2014-2020 juist worden geformuleerd. Bovendien moet 
ervoor worden gezorgd dat de investeringen via de structuurfondsen goed worden gecoördineerd 
met de andere EU-programma's, met name Horizon 2020, de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen en het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en 
voor kleine en middelgrote ondernemingen (COSME), en dat optimaal gebruik wordt gemaakt 
van synergie tussen de diverse fondsen.

Om de doelstellingen en de investeringsprioriteiten precies af te stemmen en de coördinatie en 
implementatie van het fonds te verbeteren, stelt de rapporteur een aantal wijzigingen voor in de 
gemeenschappelijke verordening maar ook in de verordeningen betreffende het EFRO en het 
cohesiefonds.

De rapporteur is van mening dat het gemeenschappelijk strategisch kader, dat essentiële 
elementen voor de richtsnoeren en de gemeenschappelijke regels voor alle fondsen van het 
regionaal beleid omvat, aan het Parlement en de Raad ter behandeling en goedkeuring moeten 
worden voorgelegd, en dat de EU-instellingen nauw daarbij moeten worden betrokken.

Tegen deze achtergrond wenst de rapporteur de beslissing over deze kwestie over te laten aan de 
commissie ten principale, maar wenst niettemin in dit advies de volgende punten te 
benadrukken:
- enkele amendementen die de reikwijdte van het gemeenschappelijk strategisch kader duidelijk 

beperken, in die zin dat het de doelstellingen en de investeringsprioriteiten als bepaald in de 
basishandelingen alleen naar het operationele niveau "vertaalt";

- amendementen op het EFRO en het cohesiefonds, met als doel de investeringsprioriteiten 
nauwkeuriger te omschrijven, als het ware ter vervanging van de kernacties die de Commissie 
in haar werkdocument SWD(2012) 61 def. heeft vastgesteld.

Op die manier wenst de rapporteur ervoor te zorgen dat de strategische doelstellingen en de 
voornaamste investeringsprioriteiten van de structuurfondsen door de medewetgever worden 
besproken en besloten.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

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) 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; is 
van mening dat de structuurfondsen ten 
volle moeten worden ingezet om 
capaciteitsopbouw in de regio's te 
ondersteunen met behulp van speciale 
activiteiten die gericht zijn op de 
oprichting van expertisecentra, de 
modernisering van universiteiten, de 
aankoop van wetenschappelijke 
uitrusting, lokale technologieoverdracht, 
steun aan startende ondernemingen en 
spin-offs, en de plaatselijke wisselwerking 
tussen de bedrijfswereld en de 
academische wereld; meent dat dit de 
ontwikkeling van een trap naar 
topkwaliteit mogelijk maakt, waardoor 
deze regio's ten volle deelnemen aan 
Horizon 2020, op basis van topkwaliteit; 
voorbij Horizon 2020 zouden de 
structuurfondsen aangewend kunnen 
worden om de follow-up van 
onderzoeksprojecten in het kader van 
Horizon 2020 te (mede-)financieren en de 
onderzoeksresultaten dusdanig te 
valoriseren dat vlotte toegang tot kennis 
wordt aangemoedigd of dat de 
verspreiding van de daaruit 
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voortvloeiende kennis wordt 
vergemakkelijkt in termen van haar direct 
economisch of maatschappelijk nut;

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om de synergie tussen de 
structuurfondsen en de andere 
communautaire programma's te 
bevorderen, moet de Commissie online 
een inventaris opstellen en op gezette 
tijden bijwerken van voorstellen voor 
projecten voor communautaire 
programma's die positief zijn beoordeeld 
maar geen of onvoldoende financiering 
van de EU hebben gekregen.  De lidstaten 
beoordelen of de in de inventaris 
opgenomen projectvoorstellen die voor 
hen relevant zijn in hun operationele 
programma's kunnen worden verwerkt.

Motivering

Deze nieuwe overweging volgt de suggestie om een kwaliteitslabel in te voeren voor uitmuntende 
projecten of modelinstallaties (zoals in Horizon 2020, de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen en het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor 
kleine en middelgrote ondernemingen) die niet of onvoldoende middelen uit de Europese fondsen 
hebben ontvangen en die de lidstaten uit het sociaal fonds zouden kunnen financieren. Als een 
eerste stap in die richting zou die informatie beschikbaar kunnen worden gesteld.

Amendement 3

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 

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

overeenstemming met hun specifieke 
nationale en regionale 
ontwikkelingsbehoeften. Er moeten ex-
antevoorwaarden worden vastgesteld die 
inhoudelijk nauw met de GSK-fondsen 
samenhangen en rechtstreeks op de 
efficiënte tenuitvoerlegging van deze 
fondsen zijn gericht, om de noodzakelijke 
kadervoorwaarden voor een doeltreffend 
gebruik van de door de Unie verleende 
steun te waarborgen. De Commissie moet 
in het kader van haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma’s 
beoordelen of aan deze ex-
antevoorwaarden wordt voldaan. Wanneer 
niet aan een ex-antevoorwaarde wordt 
voldaan, moet de Commissie schorsing van 
betalingen aan het programma kunnen 
overwegen.

Motivering

Soms is een ex-antevoorwaarde misschien niet afhankelijk van de eigen acties van de persoon of 
de instantie die het programma beheert.

Amendement 4

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 

(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. 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 
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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 
gebruikt.

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. Indien deze correcties of 
schorsingen een lidstaat betreffen die 
bedreigd wordt door ernstige problemen 
of deze ervaart ten aanzien van zijn 
financiële stabiliteit, kunnen deze 
middelen in het kader van een 
afzonderlijk groeiprogramma onder 
beheer van de Commissie ter beschikking 
worden gesteld aan de lidstaat. De 
middelen moeten beschikbaar worden 
gemaakt op basis van de betrokken 
programma's, waarbij echter rekening 
moet worden gehouden met de prioriteiten 
die het grootste economische effect 
sorteren. Doel van dit mechanisme is om 
de moeilijke economische situatie niet 
verder te verergeren.

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 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 

(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 
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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.

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. Wanneer 
een lidstaat binnen een termijn van drie 
maanden geen toereikende maatregelen 
heeft genomen, kan de Commissie de 
opgeschorte bedragen in het kader van 
een door haar beheerd programma op 
gecontroleerde wijze beschikbaar maken. 
Hierbij moet prioriteit worden gegeven 
aan een zo sterk mogelijke bevordering 
van groei, bijvoorbeeld door investeringen 
in op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten, teneinde verdere 
nadelige gevolgen voor de regionale 
economie en de sociale situatie te 
voorkomen.

Amendement 6

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

(19 bis) De Commissie dient op verzoek 
van de betrokken lidstaten een ad-
hocbesluit goed te keuren om de 
voorschriften en voorwaarden die op een 
dergelijk programma van toepassing zijn, 
vast te stellen op basis van de middelen 
die op grond van de correcties en 
schorsingen met betrekking tot de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds 
worden toegewezen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Om het desbetreffende begrip duidelijker te maken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Er moeten specifieke regels worden (27) Er moeten specifieke regels worden 
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vastgesteld met betrekking tot de bedragen 
die bij de afsluiting van de programma’s 
als subsidiabele uitgaven kunnen worden 
aanvaard, teneinde ervoor te zorgen dat de 
bedragen, met inbegrip van beheerskosten 
en -vergoedingen, die uit de GSK-fondsen 
aan de financieringsinstrumenten worden
betaald, daadwerkelijk zijn gebruikt voor 
investeringen en betalingen aan 
eindontvangers. Ook zijn er specifieke 
regels nodig met betrekking tot het 
hergebruik van middelen die kunnen 
worden toegeschreven aan de steun uit de 
GSK-fondsen, met inbegrip van het 
gebruik van resterende middelen na 
afsluiting van de programma's.

vastgesteld met betrekking tot de bedragen 
die bij de afsluiting van de programma’s 
als subsidiabele uitgaven kunnen worden 
aanvaard, teneinde ervoor te zorgen dat de 
bedragen, met inbegrip van beheerskosten 
en -vergoedingen, die uit de GSK-fondsen 
aan de financieringsinstrumenten worden 
betaald, daadwerkelijk zijn gebruikt voor 
investeringen en betalingen aan 
eindontvangers. Ook zijn er specifieke 
regels nodig met betrekking tot het 
hergebruik van middelen die kunnen 
worden toegeschreven aan de steun uit de 
GSK-fondsen, met inbegrip van het 
gebruik van resterende middelen na 
afsluiting van de programma's. Lidstaten 
die met ernstige problemen ten aanzien 
van hun financiële stabiliteit kampen, 
moeten, onder beheer van de Commissie 
en rekening houdend met de prioriteiten 
die voor de meeste groei zorgen, de 
beschikking krijgen over deze uit de GSK-
fondsen voortvloeiende en resterende 
middelen, naast andere beschikbare 
middelen, die bijvoorbeeld door financiële 
correcties beschikbaar komen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Bij de beoordeling van grote 
projecten moet de Commissie over alle 
nodige informatie beschikken om na te 
kunnen gaan of de financiële bijdrage uit 
de fondsen niet leidt tot een aanzienlijk 
banenverlies op bestaande locaties in de 
Europese Unie, teneinde te garanderen 
dat communautaire financiering niet 
bijdraagt aan relocatie binnen de Unie.

Amendement 10
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Voorstel voor een verordening
Overweging 41 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 ter) Dringt erop aan dat bij directe 
bedrijfssubsidiëring wordt onderkend dat 
cohesiebeleidssteun vaak niet zozeer van 
invloed is op het besluit van – met name 
grotere – bedrijven om op een bepaalde 
locatie een bedrijf te vestigen, maar 
veeleer terechtkomt bij bedrijven die 
daartoe toch al hadden besloten (het 
zogenaamde "buitenkanseffect"), en 
dringt er derhalve op aan dat bij 
subsidieverlening aan grote particuliere 
bedrijven sterker de nadruk komt te liggen 
op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling, of om de beoogde steun 
vaker dan nu het geval is indirect te 
verlenen door middel van 
infrastructuurfinanciering.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 quater) Dringt er voorts op aan dat in 
de algemene 
structuurfondsenverordening duidelijke 
regels worden opgenomen om te 
vermijden dat er EU-steun wordt verleend 
voor de verplaatsing van bedrijven binnen 
de Unie, om de drempel voor 
heroverweging van relocatie-
investeringen te verlagen tot 10 miljoen 
euro, grote ondernemingen niet in 
aanmerking te laten komen voor directe 
subsidies en een tienjarige limiet te 
hanteren voor de duur van de 
bedrijfsactiviteiten.

Amendement 12
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Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 86 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86 bis) In het geval van lidstaten die in 
een moeilijke financiële situatie verkeren 
of dreigen te geraken en die reeds steun 
als bedoeld in artikel 22, lid 1, ontvangen, 
kan de Commissie op verzoek 
gecorrigeerde en/of teruggevorderde 
middelen en/of rente-inkomsten of andere 
teruggevloeide bedragen in het kader van 
een speciaal programma onder centraal 
beheer overeenkomstig artikel 53 bis van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002, aan de betrokken lidstaat ter 
beschikking stellen, waarbij de nadruk 
moet liggen op investeringen in groei, met 
name in op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 86 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86 ter) Om de financiële toestand van 
lidstaten die in een moeilijke financiële 
situatie verkeren of dreigen te geraken 
niet verder te verergeren, dient de 
Commissie de teruggevorderde of 
opgeschorte bedragen op verzoek van de 
betrokken lidstaat zo snel mogelijk aan 
deze lidstaat ter beschikking te stellen, 
onder beheer van de Commissie en in het 
kader van een speciaal programma voor 
gerichte bevordering van groei, 
bijvoorbeeld in de vorm van steun voor op 
het bedrijfsleven gerichte infrastructuur.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87) De frequentie van audits van concrete 
acties moet evenredig zijn aan de omvang 
van de steun die de Unie uit de Fondsen 
verstrekt. Met name moeten minder audits 
worden uitgevoerd wanneer de totale 
subsidiabele uitgaven voor een concrete 
actie 100 000 euro niet overschrijden. 
Desondanks moet het mogelijk zijn te allen 
tijde een audit uit te voeren wanneer er 
ernstige aanwijzingen zijn dat er sprake is 
van onregelmatigheden of fraude, dan wel, 
na afsluiting van een voltooide concrete 
actie, als onderdeel van een 
auditsteekproef. Om ervoor te zorgen dat 
de omvang van de auditing door de 
Commissie evenredig is aan het risico, 
moet de Commissie haar 
auditwerkzaamheden kunnen verminderen 
voor operationele programma’s die geen 
grote tekortkomingen te zien geven of 
waarvoor op de auditautoriteit kan worden 
vertrouwd.

(87) De frequentie van audits van concrete 
acties moet evenredig zijn aan de omvang 
van de steun die de Unie uit de Fondsen 
verstrekt. Met name moeten minder audits 
worden uitgevoerd wanneer de totale 
subsidiabele uitgaven voor een concrete 
actie 100 000 euro niet overschrijden. In 
het geval van projecten met een begroting 
van 10 miljoen euro of meer dient de 
Commissie verplichte audits uit te voeren. 
Desondanks moet het mogelijk zijn te allen 
tijde een audit uit te voeren wanneer er 
ernstige aanwijzingen zijn dat er sprake is 
van onregelmatigheden, relocatie of fraude, 
dan wel, na afsluiting van een voltooide 
concrete actie, als onderdeel van een 
auditsteekproef. Om ervoor te zorgen dat 
de omvang van de auditing door de 
Commissie evenredig is aan het risico, 
moet de Commissie haar 
auditwerkzaamheden kunnen verminderen 
voor operationele programma's die geen 
grote tekortkomingen te zien geven of 
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indien de auditautoriteit in de vorige 
programmaperiode betrouwbaar is 
gebleken.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van partnerschapscontracten, 
besluiten betreffende de toewijzing van de 
prestatiereserve, besluiten tot schorsing 
van betalingen in verband met het 
economisch beleid van de lidstaten en, in 
het geval van vrijmaking, besluiten tot 
wijziging van het besluit waarbij een 
programma is vastgesteld, vast te stellen, 
en met betrekking tot de Fondsen besluiten 
tot vaststelling van de regio’s en lidstaten 
die aan de criteria voor investeringen in 
groei en werkgelegenheid voldoen, 
besluiten tot vaststelling van de jaarlijkse 
verdeling van de vastleggingskredieten 
voor de lidstaten, besluiten tot vaststelling 
van het uit de CF-toewijzing van elke 
lidstaat naar de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen over te schrijven 
bedrag, besluiten tot vaststelling van het uit 
de toewijzing van de structuurfondsen voor 
elke lidstaat over te schrijven bedrag voor 
levensmiddelen voor hulpbehoevenden, 
besluiten tot vaststelling en tot wijziging 
van operationele programma’s, besluiten 
betreffende belangrijke projecten, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van partnerschapscontracten 
en, in het geval van vrijmaking, besluiten 
tot wijziging van het besluit waarbij een 
programma is vastgesteld, vast te stellen; 
en met betrekking tot de Fondsen besluiten 
tot vaststelling van de regio’s en lidstaten 
die aan de criteria voor investeringen in 
groei en werkgelegenheid voldoen, 
besluiten tot vaststelling van de jaarlijkse 
verdeling van de vastleggingskredieten 
voor de lidstaten, besluiten tot vaststelling 
van het uit de CF-toewijzing van elke 
lidstaat naar de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen over te schrijven 
bedrag, besluiten tot vaststelling van het uit 
de toewijzing van de structuurfondsen voor 
elke lidstaat over te schrijven bedrag voor 
levensmiddelen voor hulpbehoevenden, 
besluiten tot vaststelling en tot wijziging 
van operationele programma’s, besluiten 
betreffende belangrijke projecten, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

Amendement 17
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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, waarbij rekening wordt gehouden 
met de desbetreffende 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 op basis van de nationale 
hervormingsprogramma's.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De tenuitvoerlegging van de steun uit de 
GSK-fondsen gebeurt in nauwe 
samenwerking tussen de Commissie en de 

3. De tenuitvoerlegging van de steun uit de 
GSK-fondsen gebeurt in nauwe 
samenwerking tussen de Commissie en de 
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lidstaten. lidstaten in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het aan de GSK-fondsen toegewezen 
deel van de begroting van de Unie wordt 
onder gedeeld beheer door de lidstaten en 
de Commissie uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 53, onder b), van het Financieel 
Reglement, met uitzondering van het in 
artikel 84, lid 4, bedoelde bedrag van het 
CF dat naar de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen wordt 
overgeschreven en van innovatieve acties 
op initiatief van de Commissie uit hoofde 
van artikel 9 van de EFRO-verordening en 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie.

7. Het aan de GSK-fondsen toegewezen 
deel van de begroting van de Unie wordt 
onder gedeeld beheer door de lidstaten en 
de Commissie uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 53, onder b), van het Financieel 
Reglement, met uitzondering van het in 
artikel 84, lid 4, bedoelde bedrag van het 
CF dat naar de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen wordt 
overgeschreven, van innovatieve acties op 
initiatief van de Commissie uit hoofde van 
artikel 9 van de EFRO-verordening en 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie en van de in artikel 22, lid 2 
bis, genoemde programma's ter 
ondersteuning van lidstaten in financiële 
moeilijkheden.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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, door 
te zorgen voor de verwezenlijking van de 
voorgetelde doelstellingen en door 
toezicht, rapportage en evaluatie, toe op de 
efficiëntie en doeltreffendheid van de 
GSK-fondsen, alsook op de transparantie 
van de selectieprocedures door te 
beklemtonen dat motiveringen openbaar 
gemaakt moeten worden.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een lidstaat brengt, in overeenstemming 
met artikel 4, lid 4, voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand met 
de bevoegde regionale en lokale instanties 
en de volgende partners:

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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 
en het combineren van gezinsleven en 
werk om de werkgelegenheid voor 
vrouwen te verhogen, worden bevorderd
en dat de integratie van het 
genderperspectief bij de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van programma's 
wordt gewaarborgd.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in 
artikel 11 van het Verdrag verankerde 
doelstelling inzake bescherming en 
verbetering van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van
geïntegreerde duurzame ontwikkeling en 
van de bevordering door de Unie van de in
de artikelen 11 en 19 van het Verdrag 
verankerde doelstelling inzake 
bescherming en verbetering van het milieu, 
waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" 
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toegepast. wordt toegepast en rekening wordt 
gehouden met de noodzaak om 
toekomstige externe kosten voor de 
Europese samenleving te voorkomen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) ondersteuning van de overgang naar 
een koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken;

(4) ondersteuning van de overgang naar 
een koolstofarme economie, in alle 
bedrijfstakken, met lage emissies van de 
verontreinigende stoffen die het grootste 
effect hebben;

Motivering

Om de bestrijding van verontreiniging uit te breiden naar alle verontreinigende stoffen en niet te 
beperken tot koolstof.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) vergroting van de energie-
efficiëntie in alle bedrijfstakken, in het 
bijzonder in de bouw en in de woonsector;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) bescherming van het milieu en het 
cultureel erfgoed en bevordering van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen evenals 
een efficiënt beheer daarvan door 
passende betrokkenheid van de 
particuliere sector;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren;

(7) bevordering van intermodaal duurzaam 
vervoer en mobiliteit met aandacht voor 
de opheffing van knelpunten en de 
voltooiing van ontbrekende 
grensoverschrijdende schakels in
duurzame en intermodale 
vervoersinfrastructuren;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

(8) vergroting van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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 gezondheid, onderwijs, 
vaardigheden en een leven lang leren;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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, bevordering van een efficiënte 
overheidsadministratie en het verstrekken 
van strategische richtsnoeren voor 
territoriale ontwikkeling in het kader van 
de Europa 2020-strategie ten behoeve van 
alle bestuursniveaus via de Territoriale 
Agenda van de Europese Unie.

Motivering

Technische bijstand moet ook de strategische bottom up-interventie bevorderen. De Territoriale 
Agenda 2020, die de lidstaten in 2011 hebben goedgekeurd, verstrekt zeer nuttige aanbevelingen 
voor de territoriale ontwikkeling in de EU.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) vergroting van de economische, 
sociale en territoriale samenhang;
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Om een gemeenschappelijke en 
gezamenlijke aanpak te garanderen moet 
deze strategie worden uitgestippeld in 
overleg met de instanties van de lidstaten 
die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging 
van het regionaal beleid van de EU.

Motivering

Het is de bedoeling dat het gemeenschappelijk strategisch kader alleen de doelstellingen en de 
investeringsprioriteiten die in de basishandelingen zijn omschreven naar het operationele niveau 
"vertaalt". 

Het verdient aanbeveling een constante dialoog aan te houden met de instanties die bevoegd zijn 
voor de implementatie.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – 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 en 
conform de investeringsprioriteiten van 
elk GSK-fonds: de kernacties die door elk 
GSK-fonds worden ondersteund; 
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Motivering

Het is de bedoeling dat het gemeenschappelijk strategisch kader alleen de doelstellingen en de 
investeringsprioriteiten die in de basishandelingen zijn omschreven naar het operationele niveau 
"vertaalt".

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter d

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 strategieën en zeegebied-
en rivierstrategieën of -synergieën;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met de desbetreffende 
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 op basis 
van de nationale 
hervormingsprogramma's, te waarborgen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Het gemeenschappelijk strategisch kader is 
opgenomen in de bijlage bij deze 
verordening.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, kan de Europese 
Commissie de wetgever op diens verzoek
een wijzigingsvoorstel voorleggen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Elke lidstaat bereidt, met ondersteuning en 
medewerking van de Commissie, vóór 30 
september 2013 een partnerschapscontract 
voor dat de periode van 1 januari 2014 tot 
en met 31 december 2020 behelst.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract overeenkomstig 
artikel 4, lid 4, op in samenwerking met de 
in artikel 5 bedoelde partners. Het 
partnerschapscontract wordt in dialoog met 
de Commissie voorbereid.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde thematische doelstellingen en 
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 
vastgestelde thematische doelstellingen en 
kernacties, alsook ten aanzien van de 
streefdoelen die zijn vastgesteld in de
desbetreffende 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 op basis 
van de nationale 
hervormingsprogramma's;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) een samenvattende analyse van de 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.



AD\905587NL.doc 25/55 PE486.188v02-00

NL

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de indicatieve toewijzing van steun 
door de Unie per thematische doelstelling 
op nationaal niveau voor elk van de GSK-
fondsen, alsook het indicatieve 
totaalbedrag van de voorziene steun voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

iv) de indicatieve toewijzing van steun 
door de Unie per thematische doelstelling 
op nationaal en regionaal niveau voor elk 
van de GSK-fondsen, alsook het 
indicatieve totaalbedrag van de voorziene 
steun voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

Motivering

Het is belangrijk inzicht te hebben in de toewijzing van steun op regionaal niveau voor de 
thematische doelstellingen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – 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 strategieën
en zeegebied- en rivierstrategieën en 
bestaande synergieën;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de mechanismen op nationaal en 
regionaal niveau die zorgen voor 
coördinatie tussen de GSK-fondsen en 
andere financieringsinstrumenten van de 
Unie en de lidstaten, alsook met de EIB;

i) de mechanismen, structuren en organen 
op nationaal en regionaal niveau die zorgen 
voor coördinatie tussen de GSK-fondsen en 
andere financieringsinstrumenten van de 
Unie en de lidstaten, alsook met de EIB; 
wat de coördinatie met de andere 
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financieringsinstrumenten van de Unie 
betreft, moet worden aangegeven welke 
structuren zorgen voor de strategische 
inventarisering van de prioriteiten voor de 
diverse instrumenten. Deze structuren 
moeten ook dubbel werk vermijden, 
gebieden identificeren waarop meer 
financiële steun vereist is en zorgen voor 
coherente en gestroomlijnde 
financieringsmogelijkheden voor de 
begunstigden.

Motivering

Deze toevoeging is geïnspireerd op de uitleg die in het werkdocument van de Commissie 
(SWD(2012) 61 def.) wordt gegeven over de manier waarop de coördinatie met de andere 
financieringsinstrumenten van de Unie behoort te functioneren. Deze elementen, die van 
wezenlijk belang zijn voor een geslaagde implementatie van de structuurfondsen, moetent in de 
basisverordening geregeld worden.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
regio's met de geografische gebieden die 
het hardst door armoede worden getroffen
of de regio's die met demografische 
uitdagingen worden geconfronteerd, 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;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een geïntegreerde strategie voor de 
ontwikkeling van de infrastructuur in de 
regio's, met name met betrekking tot een 
geïntegreerd gebruik van de GSK-
fondsen, de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen en de TEN-
fondsen, met bijzondere nadruk op 
grensoverschrijdende verbindingen en 
verbindingen tussen regionale netten en 
transnationale vervoersassen;

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – lid 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een geconsolideerde tabel van de 
mijlpalen en streefdoelen die in 
programma's voor het in artikel 19, lid 1, 
bedoelde prestatiekader zijn vastgesteld, 
met de methoden en het mechanisme om te 
zorgen voor onderlinge consistentie van 
alle programma's en GSK-fondsen;

i) een geconsolideerde tabel van de 
meetbare kwalitatieve en kwantitatieve 
mijlpalen en streefdoelen die in 
programma's voor het in artikel 19, lid 1, 
bedoelde prestatiekader zijn vastgesteld, 
met de methoden en het mechanisme om te 
zorgen voor onderlinge consistentie van 
alle programma's en GSK-fondsen;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – lid 1 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 Europees, nationaal en 
regionaal niveau moeten worden genomen, 
met een tijdschema voor de uitvoering van 
die maatregelen;
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluaties van de 
programma's, of het partnerschapscontract 
verenigbaar is met deze verordening, met 
het gemeenschappelijk strategisch kader, 
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, en doet binnen drie maanden 
na de datum waarop het 
partnerschapscontract is ingediend, haar 
opmerkingen toekomen. De lidstaat 
verstrekt alle noodzakelijke aanvullende 
informatie en past zo nodig het 
partnerschapscontract aan.

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluaties van de 
programma's, of het partnerschapscontract 
verenigbaar is met deze verordening, met 
het gemeenschappelijk strategisch kader, 
met de desbetreffende 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 op 
basis van de nationale 
hervormingsprogramma's, en doet binnen 
drie maanden na de datum waarop het 
partnerschapscontract is ingediend haar 
opmerkingen toekomen. De lidstaat 
verstrekt alle noodzakelijke aanvullende 
informatie en past zo nodig het 
partnerschapscontract aan.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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 dat contract vast, nadat
rekening is gehouden met de eventuele 
opmerkingen van de Commissie. De 
desbetreffende lidstaat en de Commissie 
werken samen om het 
partnerschapscontract zo snel mogelijk 
vast te stellen. In elk geval is de maximale 
termijn voor goedkeuring van het 
partnerschapscontract niet langer dan zes 
maanden vanaf de toezending ervan aan 



AD\905587NL.doc 29/55 PE486.188v02-00

NL

de lidstaat. Het partnerschapscontract 
treedt niet vóór 1 januari 2014 in werking.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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 vastgesteld. Inhoudelijk 
moeten deze ex-antevoorwaarden 
duidelijk zijn gericht op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de GSK-fondsen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma’s 
beoordeelt de Commissie ook de 
informatie die wordt gegeven over het 
vervullen van de ex-antevoorwaarden. 
Wanneer zij een programma vaststelt, kan 
zij besluiten de tussentijdse betalingen aan 
het programma geheel of gedeeltelijk te 
schorsen totdat de maatregelen om aan een 
ex-antevoorwaarde te voldoen, naar 
tevredenheid zijn voltooid. Wanneer de 
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in 
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen. 

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma’s 
beoordeelt de Commissie ook de 
informatie die wordt gegeven over het 
vervullen van de ex-antevoorwaarden. 
Wanneer zij een programma vaststelt, kan 
zij besluiten de tussentijdse betalingen aan 
het programma van de middelen 
betreffende de sector waarvoor de 
voorwaarde geldt geheel of gedeeltelijk te 
schorsen totdat de maatregelen om aan een 
ex-antevoorwaarde te voldoen, naar 
tevredenheid zijn voltooid. Wanneer de 
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in 
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen. Indien een lidstaat in 
financiële moeilijkheden verkeert of 
dreigt te geraken, is artikel 22, lid 2 bis, 
van toepassing (verzoek om instelling van 
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een speciaal programma onder beheer 
van de Commissie).

Motivering

In de partnerschapsovereenkomst moet de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de 
toepassing van het mechanisme tussen de Commissie, de lidstaat en de beheersautoriteit 
duidelijk worden afgelijnd.  

Er dient ook te worden voorzien in een sanctieregeling, waarbij de voorwaarden nauw 
gekoppeld moeten worden aan de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en aan de 
doelstellingen van de operationele programma's. Bij de voorwaarden die op Europees niveau 
worden vastgesteld kan geen rekening worden gehouden met andere variabelen die verband 
houden met de specifieke territoriale context en die van doorslaggevend belang zijn voor het 
welslagen van de maatregelen.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18 – lid 1

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.

Schrappen

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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 tussentijdse 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.
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Lidstaten die aan een van de in 
artikel 22, lid 1, onder a), b) of c), 
genoemde voorwaarden voldoen, kunnen 
ter stabilisatie van hun economische 
situatie en ter voorkoming van een 
rampzalige inkomstenderving de 
Commissie verzoeken middels een 
uitvoeringshandeling een speciaal 
programma overeenkomstig artikel 53 bis 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad houdende het 
Financieel Reglement van toepassing op 
de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen1 (gecentraliseerd 
beheer van middelen) in te stellen dat 
waarborgt dat opgeschorte en/of van de 
betrokken lidstaat teruggevorderde 
bedragen zo spoedig mogelijk worden 
gebruikt om de in artikel 21, lid 4, van 
deze verordening genoemde doelstelling –
het creëren van een zo groot mogelijk 
effect van de beschikbare middelen op de 
groei en het concurrentievermogen – te 
verwezenlijken. 
_________
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten die aan een van de in 
artikel 22, lid 1, onder a), b) of c), 
genoemde voorwaarden voldoen, kunnen 
ter stabilisatie van hun economische
situatie en ter voorkoming van een 
rampzalige inkomstenderving de 
Commissie verzoeken middels een 
uitvoeringshandeling een speciaal 
programma overeenkomstig artikel 53 bis 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad houdende het 
Financieel Reglement van toepassing op 
de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen (gecentraliseerd beheer 
van middelen) in te stellen dat waarborgt 
dat opgeschorte en/of van de betrokken 
lidstaat teruggevorderde bedragen zo 
spoedig mogelijk worden gebruikt om de 
in artikel 21, lid 4, van deze verordening 
genoemde doelstelling – het creëren van 
een zo groot mogelijk effect van de 
beschikbare middelen op de groei en het 
concurrentievermogen – te 
verwezenlijken.
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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 

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluatie, of de 
programma's verenigbaar zijn met deze 
verordening, met de fondsspecifieke 
voorschriften, met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, met het 
partnerschapscontract, met de relevante, op 
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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 
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.

de nationale hervormingsprogramma's 
gebaseerde 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 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 61

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – alinea 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 62

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 37 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In financiële moeilijkheden 
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verkerende lidstaten die aan een van de in 
artikel 22, lid 1, genoemde voorwaarden 
voldoen, moeten, waar nodig bijgestaan 
door de Commissie, rente-inkomsten en 
andere behaalde voordelen investeren met 
het oog op een zo groot mogelijke 
toename van groei en 
concurrentievermogen, met name in op 
het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) infrastructuurprojecten.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In financiële moeilijkheden 
verkerende lidstaten die aan een van de in 
artikel 22, lid 1, genoemde voorwaarden 
voldoen, moeten, waar nodig bijgestaan 
door de Commissie, de in de leden 1 en 2 
bedoelde middelen besteden met het oog 
op een zo groot mogelijke toename van 
groei en concurrentievermogen, met name 
in op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In financiële moeilijkheden verkerende 
lidstaten die aan de in artikel 22, lid 1, 
genoemde voorwaarden voldoen, moeten, 
waar nodig bijgestaan door de Commissie, 
de in de leden 1 en 2 bedoelde middelen 
besteden met het oog op een zo groot 
mogelijke toename van groei en 
concurrentievermogen, met name in op 
het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 66

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 partners. Elk lid van het 
toezichtcomité heeft een stemrecht. Bij de 
samenstelling van het comité wordt 
gestreefd naar gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Van de inhoud van de jaarverslagen en 
eindverslagen over de uitvoering wordt 
een publiekssamenvatting gemaakt, die 
openbaar wordt gemaakt.

8. De Commissie legt aan het Europees 
Parlement en de Raad jaarverslagen en 
tussentijdse verslagen voor over de wijze 
waarop de fondsen worden gebruikt en 
over de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategische doelstellingen van de 
Unie betreffende slimme, duurzame en 
inclusieve groei.
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verrichten ex-ante-
evaluaties om de kwaliteit van het ontwerp 
van elk programma te verbeteren.

1. De lidstaten verrichten in samenwerking 
met en onder begeleiding van de 
Commissie ex-ante-evaluaties om de 
kwaliteit van het ontwerp van elk 
programma te verbeteren.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – alinea 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de verenigbaarheid van de geselecteerde 
thematische doelstellingen, de prioriteiten 
en de desbetreffende doelstellingen van de 
programma's met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, het partnerschapscontract 
en de relevante, op de nationale 
hervormingsprogramma's gebaseerde
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en de aanbevelingen van de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag;

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ex-postevaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie of door de lidstaten, in 
nauwe samenwerking. In de ex-
postevaluaties worden, overeenkomstig de 
specifieke vereisten van de fondsspecifieke 
voorschriften, de doeltreffendheid en 

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

doelmatigheid van de GSK-fondsen 
onderzocht, alsook hun bijdrage tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei. De ex-postevaluaties moeten 
uiterlijk op 31 december 2023 zijn 
voltooid.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 51 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op initiatief van of namens de Commissie 
kunnen de GSK-fondsen steun verlenen 
voor maatregelen op het gebied van 
voorbereiding, toezicht, administratieve en 
technische bijstand, evaluatie, audit en 
controle die voor de uitvoering van deze 
verordening nodig zijn.

Op initiatief van of namens de Commissie, 
dan wel op verzoek van een lidstaat en na 
goedkeuring door de Commissie, kunnen 
de GSK-fondsen steun verlenen voor 
maatregelen op het gebied van 
voorbereiding, toezicht, administratieve en 
technische bijstand, evaluatie, audit en 
controle die voor de uitvoering van deze 
verordening nodig zijn.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 51 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) maatregelen met betrekking tot de 
analyse van relevante lopende projecten, 
zoals het Kaderprogramma voor 
onderzoek en ontwikkeling, de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen het Concurrentie- en 
innovatieprogramma, alsook voorstellen 
voor projecten voor deze programma's die 
positief zijn beoordeeld maar geen of 
onvoldoende financiering van de EU 
hebben gekregen wegens 
begrotingsbeperkingen;
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Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – Artikel 61 – lid 1 – alinea 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 terugbetaald wanneer binnen 
tien jaar na de eindbetaling aan de 
begunstigde of in voorkomend geval 
binnen een in de voorschriften betreffende 
staatssteun gestelde termijn ten aanzien van 
deze concrete actie:

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 65 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie en de betrokken 
lidstaat zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de verwezenlijking van de 
vastgelegde doelstellingen en een goed 
beheer van de fondsen.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 76
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 77 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien een in financiële 
moeilijkheden verkerende lidstaat aan een 
van de in artikel 22, lid 1, genoemde 
voorwaarden voldoet, stelt de Commissie 
op verzoek middels een 
uitvoeringshandeling een speciaal 
programma in onder centraal beheer 
overeenkomstig artikel 53 bis van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002, om opgeschorte en/of 
teruggevorderde bedragen alsmede rente-
inkomsten of niet gebruikte middelen van 
de betrokken lidstaat te bundelen en te 
investeren in een optimale bevordering 
van groei en economische prestaties, met 
name in op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 80 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de in financiële 
moeilijkheden verkerende lidstaat aan een 
van de in artikel 22, lid 1, genoemde 
voorwaarden voldoet, worden de 
ingehouden steunbedragen in het kader 
van een door de Commissie 
overeenkomstig artikel 53 bis van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 beheerd en middels een 
uitvoeringshandeling ingesteld 
programma geïnvesteerd in prioriteiten op 
het gebied van bevordering van groei en 
concurrentievermogen, met name in op 
het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten, teneinde verdere 
nadelige gevolgen voor de economie in de 
regio's te voorkomen.



PE486.188v02-00 40/55 AD\905587NL.doc

NL

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Minder ontwikkelde regio's aan welke 
gedurende meer dan twee 
financieringsperioden middelen zijn 
toegewezen in deze categorie, maar die 
nog geen noemenswaardige verbetering 
van hun economische, sociale en 
milieusituatie hebben bereikt, hoewel ze 
maximale steun hebben ontvangen, 
worden in de eerstvolgende periode 
ingedeeld in een categorie waarvoor een 
hoger nationaal 
medefinancieringspercentage geldt.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter c

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% voor de meer ontwikkelde 
regio's;

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 21,19% (d.w.z. in totaal 
68 710 486 782 euro) voor de door het 
Cohesiefonds ondersteunde lidstaten;

d) 21,19% voor de door het Cohesiefonds 
ondersteunde lidstaten;

Amendement 81
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 - letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 0,29% (d.w.z. in totaal 
925 680 000 euro) als aanvullende 
financiering voor de in artikel 349 van het 
Verdrag bedoelde ultraperifere gebieden en 
de regio’s van NUTS-niveau 2 die aan de 
criteria in artikel 2 van Protocol nr. 6 bij 
het Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden voldoen.

e) 0,29% als aanvullende financiering voor 
de in artikel 349 van het Verdrag bedoelde 
ultraperifere gebieden en de regio's van 
NUTS-niveau 2 die aan de criteria in 
artikel 2 van Protocol nr. 6 bij het Verdrag 
betreffende de toetreding van Finland, 
Oostenrijk en Zweden voldoen.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle regio's waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor
2007-2013.

Alle regio's met een bbp per inwoner van
meer dan 75% van het gemiddelde bbp van 
de EU-27 die in de periode 2007-2013 
steun hebben verkregen in het kader van 
de doelstelling "convergentie", ontvangen 
een toewijzing uit de structuurfondsen die 
ten minste gelijk is aan twee derde van hun 
toewijzing voor 2007-2013.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter verkleining van de verschillen in de 
gemiddelde steunintensiteiten per hoofd 
van de bevolking die zich voor sommige 
lidstaten kunnen voordoen in vergelijking 
tot de periode 2007-2013, worden voor de 
toewijzing van middelen voor de periode 
2014-2020 percentages vastgesteld op een 
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niveau dat ten minste gelijk is aan dat 
voor de periode 2007-2013, 
overeenkomstig de berekeningsmethode 
van bijlage II van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad. Het 
aftoppingspercentage wordt verlaagd in 
overeenstemming met de uitsluiting van 
de visserij- en 
plattelandsontwikkelingsfondsen.

Motivering

Het invoeren van het forfaitaire plafond op 2,5% biedt niet de nodige flexibiliteit om de 
bestaande ongelijkheden tussen de lidstaten op het vlak van de absorptiegraad en het 
ontwikkelingsniveau in aanmerking te nemen en zou bijgevolg een negatieve impact hebben op 
de kleine en minder ontwikkelde regio’s wier economie zwaar geleden heeft onder de financiële 
en economische crisis van de jaren 2008-2010.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio’s en 
overgangsregio’s: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart
en het werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart, de 
arbeidsparticipatie van de 
beroepsbevolking en het 
werkloosheidspercentage;

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – 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 

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
van de middelen van de structuurfondsen 
aan het ESF toegewezen. Voor de 
toepassing van deze bepaling wordt de 
steun aan een lidstaat uit het [instrument 
voor levensmiddelen voor 
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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.

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

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie dragen er 
zorg voor dat partnerschapscontracten en 
operationele programma's voorzien in een 
doeltreffende en praktische koppeling 
tussen middelen uit de structuurfondsen 
en het Cohesiefonds en steun uit hoofde 
van de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen en de TEN-
verordeningen.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De middelen voor het doel “Europese 8. De middelen voor het doel "Europese 
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territoriale samenwerking” bedragen 
3,48% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
Fondsen voor de periode 2014-2020 (d.w.z. 
in totaal 11 700 000 004 euro).

territoriale samenwerking" bedragen 7%
van de totale middelen die beschikbaar zijn 
voor vastleggingen uit de Fondsen voor de 
periode 2014-2020.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio’s, de 
overgangsregio’s en de meer ontwikkelde 
regio’s, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio’s.

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio's, de 
overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's, zijn in beginsel niet overschrijfbaar 
tussen deze categorieën regio's.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – 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 30% 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.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter a – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een vaststelling van hetgeen nodig is om 
de vraagstukken aan te pakken die zijn 
vermeld in de specifieke aanbevelingen per 
land krachtens artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de aanbevelingen van de 
Raad krachtens artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag, met inachtneming van de 
geïntegreerde richtsnoeren en de nationale 
en regionale bijzonderheden;

i) een vaststelling van hetgeen nodig is om 
de vraagstukken aan te pakken die zijn 
vermeld in de relevante, op de nationale 
hervormingsprogramma's gebaseerde 
specifieke aanbevelingen per land 
krachtens artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de aanbevelingen van de 
Raad krachtens artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag, met inachtneming van de 
geïntegreerde richtsnoeren en de nationale 
en regionale bijzonderheden;

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo, 
het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo, 
het EFMZV, de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

vi) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot de 
verwezenlijking van macroregionale 
strategieën, synergieën en zee- en 
riviergebiedstrategieën;

Amendement 94
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) de aanwijzing van gebieden waar 
grensoverschrijdende 
infrastructuurkoppelingen en/of 
verbindingen met regionale netwerken 
worden gesteund;

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 - lid 2 - letter g - punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) de geplande koppeling tussen 
middelen uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds en andere 
financieringsinstrumenten, in het 
bijzonder de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen;

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een beschrijving van specifieke 
maatregelen om bij de selectie van 
concrete acties rekening te houden met 
milieubeschermingseisen, efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
herstelvermogen voor rampen, 
risicopreventie en risicobeheer;

i) een beschrijving van specifieke 
maatregelen om bij de selectie van 
concrete acties rekening te houden met 
milieubeschermingseisen, efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, bescherming van de 
biodiversiteit, op ecosystemen gebaseerde
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering op ecologische basis, 
herstelvermogen voor rampen, 
risicopreventie en risicobeheer;

Amendement 97
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt i bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) een beschrijving van de bijdrage van 
het operationeel programma aan steun 
voor infrastructuur;

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het EFRO en het ESF kunnen met 
inachtneming van een maximum van 20%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) een analyse van het milieueffect, waarin 
rekening wordt gehouden met de behoeften 
ten aanzien van aanpassing aan en 
beperking van klimaatverandering, 
efficiënt hulpbronnengebruik, 
bescherming van de biodiversiteit en 
herstelvermogen voor rampen;
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Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – 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 101

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 92 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de beoordeling van grote 
projecten gaat de Commissie na of de 
financiële bijdrage uit de Fondsen op 
bestaande locaties in de Europese Unie 
niet tot een aanzienlijk verlies aan 
arbeidsplaatsen zou leiden, teneinde te 
voorkomen dat communautaire 
steunverlening de verplaatsing van 
bedrijven binnen de Unie in de hand 
werkt.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – 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 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
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Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – punt f bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) beveelt aan dat de Commissie de 
mogelijkheid onderzoekt om een uit de 
structuurfondsen gefinancierd 
gemeenschappelijk Europees fonds op te 
zetten ter bevordering van gezamenlijk 
Europees onderzoek;

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – 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%.
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Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 3 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen de thematische doelstelling 
bedoeld in punt (1) van artikel 9 kan een 
afzonderlijke prioritaire as met een 
medefinancieringspercentage tot 80% 
worden vastgesteld die wordt uitgevoerd 
op interregionaal of EU-niveau onder 
direct of indirect beheer van de 
Commissie.

Motivering

Dit amendement biedt de regio's de mogelijkheid om op vrijwillige basis mee te werken en bij te 
dragen aan O&O-samenwerkingsprojecten, waarbij de selectie, de implementatie en het beheer 
evenwel op een centrale en geharmoniseerde wijze verlopen. Het idee is afkomstig van het 
comité Europese onderzoeksruimte (CEOR) en is ook door diverse EP-leden in recente 
verslagen voorgesteld.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – lid 1 – punt 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) gebieden die dunbevolkt (minder dan 50
inwoners per vierkante kilometer) of zeer 
dunbevolkt zijn (minder dan 8 inwoners 
per vierkante kilometer).

c) gebieden die dunbevolkt (minder dan 
125 inwoners per vierkante kilometer) of 
zeer dunbevolkt zijn (minder dan 8 
inwoners per vierkante kilometer) met een 
aanhoudend negatief migratiesaldo.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 

Schrappen
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te stellen die voorschriften voor de in dit 
lid beschreven verplichtingen van de 
lidstaten bevatten.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een in financiële moeilijkheden 
verkerende lidstaat aan een van de in 
artikel 22, lid 1, genoemde voorwaarden 
voldoet, stelt de Commissie op verzoek 
middels een uitvoeringshandeling een 
speciaal programma in onder centraal 
beheer overeenkomstig artikel 53 bis van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002, om opgeschorte en/of 
teruggevorderde bedragen alsmede rente-
inkomsten of niet gebruikte middelen van 
de betrokken lidstaat te bundelen en te 
investeren in een optimale bevordering 
van groei, met name in op het 
bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 137 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien een in financiële 
moeilijkheden verkerende lidstaat aan een 
van de in artikel 22, lid 1, genoemde 
voorwaarden voldoet, stelt de Commissie 
op verzoek middels een 
uitvoeringshandeling een speciaal 
programma in onder centraal beheer 
overeenkomstig artikel 53 bis van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002, om opgeschorte en/of 
teruggevorderde bedragen alsmede rente-
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inkomsten of niet gebruikte middelen van 
de betrokken lidstaat te bundelen en te 
investeren in een optimale bevordering 
van groei, met name in op het 
bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Deel 4 – 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.

Amendement 112

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zij zijn in overeenstemming met de in de 
artikelen 7 en 8 bedoelde beginselen.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – tabel – punt 1 – kolom 3 "Criteria waaraan moet worden voldaan"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Er bestaat een nationale of regionale 
onderzoeks- en innovatiestrategie voor 
slimme specialisatie die:

– Er bestaat een nationale of regionale 
onderzoeks- en innovatiestrategie voor 
slimme specialisatie die:

- is opgesteld in nauwe samenwerking met 
de belanghebbenden in de regio's;
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– is gebaseerd op een SWOT-analyse om 
de middelen te concentreren op een beperkt
aantal prioriteiten voor onderzoek en 
innovatie;

– is gebaseerd op een SWOT-analyse om 
de middelen te concentreren op een beperkt 
aantal prioriteiten voor onderzoek en 
innovatie, waarbij in voorkomend geval 
rekening wordt gehouden met evaluaties 
van vroegere ervaringen;

– maatregelen beschrijft om particuliere 
O&TO-investeringen te stimuleren;

– maatregelen beschrijft om particuliere 
O&TO-investeringen te stimuleren;

- aangeeft welke synergieën mogelijk zijn 
met acties die in het kader van het 
programma Horizon 2020 worden 
uitgevoerd;

– een monitoring- en evaluatiesysteem 
omvat.

– een monitoring- en evaluatiesysteem 
omvat dat een flexibele aanpassing van de 
strategie mogelijk maakt;

– De lidstaat heeft een kader vastgesteld 
met de voor onderzoek en innovatie 
beschikbare begrotingsmiddelen.

– De lidstaat heeft een kader vastgesteld 
met de voor onderzoek en innovatie 
beschikbare begrotingsmiddelen en 
programma's en het prioriteren van met 
EU-prioriteiten verbonden investeringen.

– De lidstaat heeft een meerjarenplan 
vastgesteld voor het op de begroting 
opnemen en prioriteren van investeringen 
in verband met EU-prioriteiten (Europees 
strategisch forum voor 
onderzoekinfrastructuur - ESFRI).

– De lidstaat heeft een meerjarenplan 
vastgesteld voor het op de begroting 
opnemen en prioriteren van investeringen 
in verband met EU-prioriteiten (Europees 
strategisch forum voor 
onderzoekinfrastructuur - ESFRI).

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – tabel – punt 2 – kolom 2 "Ex-antevoorwaarden" – punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. NGA-infrastructuur 
(toegangsnetwerken van de volgende 
generatie): het bestaan van nationale 
NGA-plannen waarin rekening wordt 
gehouden met regionale acties om EU-
streefdoelen op het gebied van een snelle 
internettoegang te bereiken, waarbij de 
aandacht vooral is gericht op gebieden 
waar de markt niet aan de EU-
voorschriften betreffende concurrentie en 

2.2. NGA-infrastructuur 
(toegangsnetwerken van de volgende 
generatie): het bestaan van nationale en/of 
regionale NGA-plannen waarin rekening 
wordt gehouden met regionale acties om 
EU-streefdoelen op het gebied van een 
snelle internettoegang te bereiken en de 
territoriale samenhang te bevorderen, 
waarbij de aandacht vooral is gericht op 
gebieden waar de markt niet aan de EU-
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staatssteun voldoet en geen open 
infrastructuur tegen betaalbare prijs en 
met toereikende kwaliteit levert, en om 
toegankelijke diensten te bieden aan 
kwetsbare groepen.

voorschriften betreffende concurrentie en 
staatssteun voldoet en geen open 
infrastructuur tegen betaalbare prijs en 
met toereikende kwaliteit levert, en om 
toegankelijke diensten te bieden aan 
kwetsbare groepen.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – tabel – punt 2 – kolom 3 "Criteria waaraan moet worden voldaan" – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Er bestaat een nationaal NGA-plan met 
de volgende elementen:

- Er bestaat een nationaal en/of regionaal
NGA-plan met de volgende elementen:

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2.1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijken worden de 
volgende instanties door de 
beheersautoriteit bij de voorlichtings- en 
publiciteitsmaatregelen betrokken:

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijken wordt ten minste 
een van de volgende instanties door de 
beheersautoriteit bij de voorlichtings- en 
publiciteitsmaatregelen betrokken:

Motivering

Er moet worden gezorgd voor de nodige flexibiliteit om te garanderen dat de meest geschikte 
organen erbij worden betrokken, die het beste zijn afgestemd op het type interventies/projecten 
waarover voorlichting en publiciteit wordt verstrekt.
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