
AM\900821NL.doc PE488.023v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2011/0276(COD)

8.5.2012

AMENDEMENTEN
19 - 121

Ontwerpadvies
Patrizia Toia
(PE486.188v01-00)

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader 
vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006

Voorstel voor een verordening
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))



PE488.023v01-00 2/61 AM\900821NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\900821NL.doc 3/61 PE488.023v01-00

NL

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Ingevolge artikel 317 van het Verdrag 
moeten, in het kader van gedeeld beheer, 
de voorwaarden worden vastgesteld die de 
Commissie in staat stellen haar 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de algemene begroting van de 
Europese Unie op te nemen, en moet de 
verantwoordelijkheid voor de 
samenwerking met de lidstaten worden 
verduidelijkt. Dankzij deze voorwaarden 
moet de Commissie de zekerheid kunnen 
krijgen dat de lidstaten de GSK-fondsen 
aanwenden op legale en regelmatige wijze 
en in overeenstemming met het beginsel 
van goed financieel beheer in de zin van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen (hierna 
"het Financieel Reglement" genoemd). 
De lidstaten en de daartoe door hen 
aangewezen instanties dienen 
verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering 
van de programma's op het passende 
territoriale niveau, in overeenstemming 
met het institutionele, juridische en 
financiële kader van de betrokken lidstaat. 
Deze bepalingen vestigen tevens de 
aandacht op de noodzaak de 
complementariteit en samenhang van het 
optreden van de Unie, de evenredigheid 
van de administratieve regelingen en een 
vermindering van de administratieve last 
voor de begunstigden van de GSK-fondsen 
te waarborgen.

(8) Ingevolge artikel 317 van het Verdrag 
voert de Commissie, in samenwerking met 
de lidstaten, de begroting uit in 
overeenstemming met de bepalingen van 
de voor de tenuitvoerlegging van artikel 
322 van het Verdrag vastgestelde 
verordeningen, onder haar eigen 
verantwoordelijkheid en binnen de grens 
van de toegewezen financiering, in 
overeenstemming met het beginsel van 
goed financieel beheer. De lidstaten 
werken samen met de Commissie om 
ervoor te zorgen dat de financiering wordt 
gebruikt in overeenstemming met het 
beginsel van goed financieel beheer. De 
lidstaten en de daartoe door hen 
aangewezen instanties dienen 
verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering 
van de programma's op het passende 
territoriale niveau, in overeenstemming 
met het institutionele, juridische en 
financiële kader van de betrokken lidstaat. 
Deze bepalingen vestigen tevens de 
aandacht op de noodzaak de 
complementariteit en samenhang van het 
optreden van de Unie, de evenredigheid 
van de administratieve regelingen en een 
vermindering van de administratieve last 
voor de begunstigden van de GSK-fondsen 
te waarborgen.

Or. ro
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Amendement 20
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Een lidstaat moet voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma in overeenstemming met zijn 
constitutionele, wettelijke en financiële 
vereisten en omstandigheden een 
partnerschap tot stand brengen met 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
regionale, plaatselijke, stedelijke en andere 
overheden, instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen. Met een dergelijk partnerschap 
wordt beoogd het beginsel van meerlagig 
bestuur in acht te nemen, te waarborgen dat 
de belanghebbenden zich verantwoordelijk 
voelen voor de geplande steunmaatregelen 
en voort te bouwen op de ervaring en 
knowhow van de betrokken actoren.

Or. de

Amendement 21
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De doelstellingen van de GSK-
fondsen moeten worden nagestreefd in het 
kader van 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" 
wordt toegepast. In overeenstemming met 
het streven ten minste 20% van de 
begroting van de Unie aan doelstellingen 
op het gebied van klimaatverandering te 
besteden, moeten de lidstaten aan de hand 
van door de Commissie in een 
uitvoeringshandeling vastgestelde 
methoden informatie over steun voor deze 
doelstellingen verstrekken.

(12) De doelstellingen van de GSK-
fondsen moeten worden nagestreefd in het 
kader van 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" 
wordt toegepast. 

Or. de

Motivering

Het voornemen om voor het volgende MFK 20% van de begrotingsmiddelen uit te trekken 
voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering is een voorstel van de Commissie. 
Daar het MFK nog moet worden goedgekeurd, is het te vroeg om dit cijfer hier op te nemen.

Amendement 22
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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 

(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 
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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.

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 
voortvloeiende kennis wordt 
vergemakkelijkt in termen van haar direct 
economisch of maatschappelijk nut;

Or. en

Amendement 23
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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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) In een gemeenschappelijk strategisch 
kader dat in de bijlage bij deze 
verordening is opgenomen, worden de 
doelstellingen van de Unie nader ingevuld, 
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.

Or. de

Amendement 24
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 25
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) De lidstaten moeten de steun 
concentreren om te zorgen voor een 
belangrijke bijdrage aan het bereiken van 
de doelstellingen van de Unie in 
overeenstemming met hun specifieke 
nationale en regionale 
ontwikkelingsbehoeften. Er moeten ex-
antevoorwaarden worden vastgesteld 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 betalingen 
aan het programma kunnen schorsen.

Or. de

Amendement 26
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten moeten de steun 
concentreren om te zorgen voor een 
belangrijke bijdrage aan het bereiken van 
de doelstellingen van de Unie in 
overeenstemming met hun specifieke 

(17) De lidstaten moeten de steun 
concentreren om te zorgen voor een 
belangrijke bijdrage aan het bereiken van 
de doelstellingen van de Unie in 
overeenstemming met hun specifieke 
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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.

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 
schorsing van betalingen aan het 
programma kunnen overwegen.

Or. it

Motivering

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

Amendement 27
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor elk programma moet een 
prestatiekader worden vastgesteld teneinde 
toezicht te kunnen uitoefenen op de 
vorderingen die in de loop van de 
programmeringsperiode met betrekking tot 
de doelstellingen en streefdoelen van elk 
programma worden gemaakt. De 
Commissie moet de prestaties in 2017 en 
2019 evalueren in samenwerking met de 
lidstaten. Er moet worden voorzien in een 
prestatiereserve die in 2019 moet worden 
toegewezen wanneer de in het 
prestatiekader gestelde mijlpalen zijn 
bereikt. Omdat de programma's in het 
kader van de Europese territoriale 
samenwerking sterk uiteenlopen en meer 

(18) Voor elk programma moet een 
prestatiekader worden vastgesteld teneinde 
toezicht te kunnen uitoefenen op de 
vorderingen die in de loop van de 
programmeringsperiode met betrekking tot 
de doelstellingen en streefdoelen van elk 
programma worden gemaakt. De 
Commissie moet de prestaties in 2017 en 
2019 evalueren in samenwerking met de 
lidstaten. Er moet worden voorzien in een 
prestatiereserve die in 2019 moet worden 
toegewezen wanneer de in het 
prestatiekader gestelde mijlpalen zijn 
bereikt. Omdat de programma's in het 
kader van de Europese territoriale 
samenwerking sterk uiteenlopen en meer 
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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.

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. 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. 

Or. de

Amendement 28
Hermann Winkler

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 

(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 
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Commissie moet de prestaties in 2017 en 
2019 evalueren in samenwerking met de 
lidstaten. Er moet worden voorzien in een 
prestatiereserve die in 2019 moet worden 
toegewezen wanneer de in het 
prestatiekader gestelde mijlpalen zijn 
bereikt. Omdat de programma's in het 
kader van de Europese territoriale 
samenwerking sterk uiteenlopen en meer 
dan een land bestrijken, moet er voor deze 
programma's geen prestatiereserve komen. 
Wanneer de tekortkomingen bij het 
bereiken van mijlpalen of streefdoelen 
significant zijn, moet de Commissie 
betalingen aan het programma kunnen 
schorsen of, aan het eind van de 
programmeringsperiode, financiële 
correcties kunnen toepassen om ervoor te 
zorgen dat de begroting van de Unie niet 
wordt verspild of inefficiënt wordt 
gebruikt.

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 
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.

Or. de

Amendement 29
Hermann Winkler

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 

Schrappen
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van aanbevelingen van de Raad om 
macro-economische onevenwichtigheden 
en sociale en economische problemen aan 
te pakken. Wanneer een lidstaat ondanks 
het toegenomen gebruik van de GSK-
fondsen geen doeltreffende actie in het 
kader van het economisch bestuur 
onderneemt, moet de Commissie het recht 
hebben alle betalingen en verbintenissen 
of een deel daarvan te schorsen. Besluiten 
over schorsingen moeten evenwichtig en 
doeltreffend zijn en rekening houden met 
het effect van de afzonderlijke 
programma's voor de aanpak van de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat en met eerdere 
wijzigingen van het 
partnerschapscontract. Bij besluiten over 
een schorsing moet de Commissie ook een 
gelijke behandeling van de lidstaten in 
acht nemen en daarbij in het bijzonder 
rekening houden met het effect van de 
schorsing voor de economie van de 
betrokken lidstaat. De schorsing moet 
worden beëindigd en er moeten weer 
fondsen voor de betrokken lidstaat 
beschikbaar zijn zodra deze de 
noodzakelijke actie onderneemt.

Or. de

Amendement 30
Markus Pieper

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 

(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 
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zo nodig kunnen worden omgebogen naar 
de aanpak van economische problemen 
waarmee een land te kampen heeft. Dit 
proces moet geleidelijk plaatsvinden, te 
beginnen met wijzigingen in het 
partnerschapscontract en de programma's, 
ter ondersteuning van aanbevelingen van 
de Raad om macro-economische 
onevenwichtigheden en sociale en 
economische problemen aan te pakken. 
Wanneer een lidstaat ondanks het 
toegenomen gebruik van de GSK-fondsen 
geen doeltreffende actie in het kader van 
het economisch bestuur onderneemt, moet 
de Commissie het recht hebben alle 
betalingen en verbintenissen of een deel 
daarvan te schorsen. Besluiten over 
schorsingen moeten evenwichtig en 
doeltreffend zijn en rekening houden met 
het effect van de afzonderlijke 
programma's voor de aanpak van de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat en met eerdere 
wijzigingen van het partnerschapscontract. 
Bij besluiten over een schorsing moet de 
Commissie ook een gelijke behandeling 
van de lidstaten in acht nemen en daarbij in 
het bijzonder rekening houden met het 
effect van de schorsing voor de economie 
van de betrokken lidstaat. De schorsing 
moet worden beëindigd en er moeten weer 
fondsen voor de betrokken lidstaat 
beschikbaar zijn zodra deze de 
noodzakelijke actie onderneemt.

zo nodig kunnen worden omgebogen naar 
de aanpak van economische problemen 
waarmee een land te kampen heeft. Dit 
proces moet geleidelijk plaatsvinden, te 
beginnen met wijzigingen in het 
partnerschapscontract en de programma's, 
ter ondersteuning van aanbevelingen van 
de Raad om macro-economische 
onevenwichtigheden en sociale en 
economische problemen aan te pakken. 
Wanneer een lidstaat ondanks het 
toegenomen gebruik van de GSK-fondsen 
geen doeltreffende actie in het kader van 
het economisch bestuur onderneemt, moet 
de Commissie het recht hebben alle 
betalingen en verbintenissen of een deel 
daarvan te schorsen. Besluiten over 
schorsingen moeten evenwichtig en 
doeltreffend zijn en rekening houden met 
het effect van de afzonderlijke 
programma's voor de aanpak van de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat en met eerdere 
wijzigingen van het partnerschapscontract. 
Bij besluiten over een schorsing moet de 
Commissie ook een gelijke behandeling 
van de lidstaten in acht nemen en daarbij in 
het bijzonder rekening houden met het 
effect van de schorsing voor de economie 
van de betrokken lidstaat. De schorsing 
moet worden beëindigd en er moeten weer 
fondsen voor de betrokken lidstaat 
beschikbaar zijn zodra deze de 
noodzakelijke actie onderneemt. 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 
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voorkomen.

Or. de

Amendement 31
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

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.

Or. de

Amendement 32
Aldo Patriciello

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 
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bereiken.

Or. it

Motivering

Om het desbetreffende begrip duidelijker te maken.

Amendement 33
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Er moeten specifieke regels worden 
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.

(27) Er moeten specifieke regels worden 
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.

Or. de
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Amendement 34
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Om ervoor te zorgen dat de 
steunmaatregelen van de GSK-fondsen 
doeltreffend en billijk zijn en een 
duurzaam effect sorteren, zijn bepalingen 
nodig die het duurzame karakter van 
investeringen in ondernemingen en in 
infrastructuur garanderen, en voorkomen 
dat de GSK-fondsen worden gebruikt om 
een onrechtmatig voordeel te behalen. Uit 
de ervaring is gebleken dat een periode van 
vijf jaar een geschikte minimumperiode is, 
tenzij regels inzake staatssteun een andere 
periode voorschrijven. Acties die worden 
ondersteund uit het ESF of die niet leiden 
tot productieve investeringen of 
investeringen in infrastructuur moeten van 
het algemene duurzaamheidsvereiste 
worden uitgesloten, tenzij dit vereiste 
voortvloeit uit toepasselijke regels inzake 
staatssteun; dit geldt ook voor bijdragen 
aan of uit financieringsinstrumenten.

(41) Om ervoor te zorgen dat de 
steunmaatregelen van de GSK-fondsen 
doeltreffend en billijk zijn en een 
duurzaam effect sorteren, zijn bepalingen 
nodig die het duurzame karakter van 
investeringen in ondernemingen en in 
infrastructuur garanderen, en voorkomen 
dat de GSK-fondsen worden gebruikt om 
een onrechtmatig voordeel te behalen. Uit 
de ervaring is gebleken dat een periode van 
tien jaar een geschikte minimumperiode is, 
tenzij regels inzake staatssteun een andere 
periode voorschrijven. Acties die worden 
ondersteund uit het ESF of die niet leiden 
tot productieve investeringen of 
investeringen in infrastructuur moeten van 
het algemene duurzaamheidsvereiste 
worden uitgesloten, tenzij dit vereiste 
voortvloeit uit toepasselijke regels inzake 
staatssteun; dit geldt ook voor bijdragen 
aan of uit financieringsinstrumenten.

Or. de

Motivering

Zie paragraaf 77 van de resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het vijfde 
cohesieverslag van de Commissie en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 
(2011/2035(INI)).

Amendement 35
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)
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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.

Or. de

Amendement 36
Markus Pieper

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.

Or. de
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Amendement 37
Markus Pieper

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 
EUR, grote ondernemingen niet in 
aanmerking te laten komen voor directe 
subsidies en een tienjarige limiet te 
hanteren voor de duur van de 
bedrijfsactiviteiten.

Or. de

Amendement 38
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om financiële discipline aan te 
moedigen, moeten regelingen voor de 
vrijmaking van delen van vastleggingen 
voor een programma worden vastgesteld, 
met name wanneer een bedrag van de 
vrijmaking kan worden uitgezonderd, 
bijvoorbeeld wanneer een vertraging bij de 
uitvoering voortvloeit uit omstandigheden 
waarop de betrokken partij geen invloed 
had, die abnormaal en onvoorzien waren, 
of waarvan de gevolgen ondanks de 
geleverde inspanningen niet kunnen 
worden vermeden.

(51) Om financiële discipline aan te 
moedigen, moeten regelingen voor de 
vrijmaking van delen van vastleggingen 
voor een programma worden vastgesteld, 
met name wanneer een bedrag van de 
vrijmaking kan worden uitgezonderd, 
bijvoorbeeld wanneer een vertraging bij de 
uitvoering voortvloeit uit omstandigheden 
waarop de betrokken partij geen invloed 
had, die abnormaal en onvoorzien waren, 
of waarvan de gevolgen ondanks de 
geleverde inspanningen niet kunnen 
worden vermeden. Indien de betrokken 
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lidstaat in financiële moeilijkheden 
verkeert, dient de Commissie op verzoek 
van die lidstaat het beheer van de 
middelen over te nemen en een specifiek 
programma op te zetten dat in het 
bijzonder is gericht op bevordering van de 
economische groei van die lidstaat.

Or. de

Amendement 39
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Ter bevordering van de 
Verdragsdoelstellingen inzake 
economische, sociale en territoriale cohesie 
moeten in het kader van het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
alle regio's worden ondersteund. Om 
evenwichtige, geleidelijke steun te 
verlenen op basis van het niveau van 
economische ontwikkeling moeten de 
middelen uit het EFRO en het ESF voor 
dat doel aan minder ontwikkelde regio's, 
overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's worden toegewezen op basis van 
hun bruto binnenlandse product (bbp) per 
inwoner in verhouding tot het gemiddelde 
voor de EU. Om de duurzaamheid van 
investeringen uit de structuurfondsen op 
lange termijn te waarborgen, moeten 
regio's met een bbp per inwoner dat in de 
periode 2007-2013 minder dan 75% van 
het gemiddelde voor EU-25 voor de 
referentieperiode bedroeg, maar waar het 
bbp per inwoner tot meer dan 75% van het 
gemiddelde voor EU-27 is gestegen, ten 
minste twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013 ontvangen. Lidstaten waarvan 
het bruto nationaal inkomen (bni) per 
inwoner minder dan 90% van het 

(54) Ter bevordering van de 
Verdragsdoelstellingen inzake 
economische, sociale en territoriale cohesie 
moeten in het kader van het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
alle regio's worden ondersteund. Om 
evenwichtige, geleidelijke steun te 
verlenen op basis van het niveau van 
economische ontwikkeling moeten de 
middelen uit het EFRO en het ESF voor 
dat doel aan minder ontwikkelde regio's, 
overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's worden toegewezen op basis van 
hun bruto binnenlandse product (bbp) per 
inwoner in verhouding tot het gemiddelde 
voor de EU. Om de duurzaamheid van 
investeringen uit de structuurfondsen op 
lange termijn te waarborgen, moeten 
regio's die in de periode 2007-2013 steun 
hebben ontvangen in het kader van de 
doelstelling "convergentie", maar waar 
het bbp per inwoner tot meer dan 75% van 
het gemiddelde voor EU-27 is gestegen, 
ten minste twee derde van hun toewijzing 
voor 2007-2013 ontvangen. Lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner minder dan 90% van het 
gemiddelde voor de Unie bedraagt, moeten 
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gemiddelde voor de Unie bedraagt, moeten 
steun krijgen in het kader van het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
van het CF.

steun krijgen in het kader van het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
van het CF.

Or. de

Amendement 40
Hermann Winkler

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

Or. de

Amendement 41
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Wat de Fondsen betreft, moet, om een 
passende toewijzing aan elke categorie 
regio's te waarborgen, geen overdracht van 
middelen plaatsvinden tussen minder 
ontwikkelde, overgangs- en meer 
ontwikkelde regio's, tenzij er sprake is van 
naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden in verband met de 
verwezenlijking van een of meer 

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

omvang van de overdracht niet meer dan
30% van het totale krediet voor die 
categorie regio's mag bedragen.

Or. de

Amendement 42
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Om een reëel economisch effect te 
sorteren, mag de steun uit de Fondsen niet 
in de plaats komen van structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structuuruitgaven die de lidstaten in 
het kader van deze verordening moeten 
doen. Om ervoor te zorgen dat bij de steun 
uit de Fondsen rekening wordt gehouden 
met een ruimere economische context, 
moet de hoogte van de overheidsuitgaven 
worden bepaald met inachtneming van de 
algemene macro-economische 
omstandigheden waarin de financiering 
plaatsvindt, en wel op basis van de 
indicatoren die zijn vervat in de jaarlijks 
door de lidstaten in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1446/1997 van de 
Raad van 7 juli 1997 over versterking van 
het toezicht op begrotingssituaties en het 
toezicht op en de coördinatie van het 
economisch beleid ingediende stabiliteits-
en convergentieprogramma's. De 
verificatie door de Commissie van het 
additionaliteitsbeginsel moet met name
zijn gericht op de lidstaten waar ten 
minste 15% van de bevolking in minder 
ontwikkelde en overgangsregio's woont, 
daar de financiële middelen voor een 
groot deel voor deze regio's bestemd zijn.

(60) Om een reëel economisch effect te 
sorteren, mag de steun uit de Fondsen niet 
in de plaats komen van structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structuuruitgaven die de lidstaten in 
het kader van deze verordening moeten 
doen. Om ervoor te zorgen dat bij de steun 
uit de Fondsen rekening wordt gehouden 
met een ruimere economische context, 
moet de hoogte van de overheidsuitgaven 
worden bepaald met inachtneming van de 
algemene macro-economische 
omstandigheden waarin de financiering 
plaatsvindt, en wel op basis van de 
indicatoren die zijn vervat in de jaarlijks 
door de lidstaten in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1446/1997 van de 
Raad van 7 juli 1997 over versterking van 
het toezicht op begrotingssituaties en het 
toezicht op en de coördinatie van het 
economisch beleid ingediende stabiliteits-
en convergentieprogramma's. De 
verificatie door de Commissie van het 
additionaliteitsbeginsel moet op alle 
regio's zijn gericht.

Or. de
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Amendement 43
Markus Pieper

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.

Or. de

Amendement 44
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 86 ter (nieuw)

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 
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kader van een speciaal programma voor 
gerichte bevordering van groei, 
bijvoorbeeld in de vorm van steun voor op 
het bedrijfsleven gerichte infrastructuur.

Or. de

Amendement 45
Markus Pieper

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 EUR 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 
indien de auditautoriteit in de vorige 
programmaperiode betrouwbaar is 
gebleken.

Or. de
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Amendement 46
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
kunnen aanvullen of wijzigen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen inzake een gedragscode 
betreffende de doelstellingen en criteria 
ter ondersteuning van de uitvoering van 
partnerschappen, de goedkeuring van een 
gezamenlijk strategisch kader, 
aanvullende regels over de toewijzing van 
de reserve voor groei en 
concurrentievermogen, de vaststelling van 
het gebied en de bevolking waarop de 
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, subsidiabiliteit van 
uitgaven, soorten activiteiten waarvoor 
geen steun wordt verleend, combinatie 
van steun, overdracht en beheer van 
activa, betalingsverzoeken, kapitalisatie 
van jaartranches), de vaststelling van het 
forfaitaire bedrag voor inkomsten 
genererende concrete acties, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
ten aanzien van de procedure voor het 
melden van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, het model van de 
jaarlijkse beheersverklaring over de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem, de voorwaarden voor 
nationale audits, de accreditatiecriteria 
voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde 
gegevensdragers, de hoogte van de toe te 
passen financiële correctie, de wijziging 

Schrappen
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van bijlagen en de specifieke maatregelen 
die nodig zijn voor de vereenvoudiging 
van de overgang van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen de bijlagen I en IV te 
wijzigen om deze aan toekomstige 
behoeften aan te passen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau.

Or. de

Amendement 47
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van partnerschapscontracten
en, in het geval van vrijmaking, besluiten 
tot wijziging van het besluit waarbij een 
programma is vastgesteld, vast te stellen;
en om 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 
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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.

Or. de

Amendement 48
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van partnerschapscontracten, 
tot toewijzing van de prestatiereserve en 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 om 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, 
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besluiten betreffende gezamenlijke 
actieplannen, besluiten tot schorsing van 
betalingen, besluiten betreffende
financiële correcties en besluiten over 
speciale programma's voor lidstaten in 
financiële moeilijkheden vast te stellen.

Or. de

Amendement 49
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – alinea 2 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19) "categorie regio's": de indeling van 
regio's als "minder ontwikkelde regio's", 
"overgangsregio's" of "meer ontwikkelde 
regio's" overeenkomstig artikel 82, lid 2;

19) "categorie regio's": de indeling van 
regio's als "minder ontwikkelde regio's" of 
"meer ontwikkelde regio's" 
overeenkomstig artikel 82, lid 2;

Or. de

Amendement 50
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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, de 
desbetreffende aanbevelingen van de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag op basis van de nationale 
hervormingsprogramma's.

Or. en

Amendement 51
Krišjānis Kariņš

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.

Or. en

Amendement 52
Krišjānis Kariņš

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

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

Or. en

Amendement 53
Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten en de instanties die zij 
daartoe hebben aangewezen zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
programma's en voor het verrichten van 
hun taken uit hoofde van deze verordening 
en de fondsspecifieke voorschriften op een 
passend territoriaal niveau, 
overeenkomstig het institutionele, 
wettelijke en financiële kader van de 
lidstaat en overeenkomstig deze 
verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften.

4. De lidstaten dan wel de door het 
institutionele, wettelijke en financiële 
kader van de lidstaat bepaalde territoriale 
overheid, en de instanties die zij daartoe 
hebben aangewezen zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de programma's en 
voor het verrichten van hun taken uit 
hoofde van deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften 
overeenkomstig deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften.

Or. de

Amendement 54
Silvia-Adriana Ţicău

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 

7. Het aan de GSK-fondsen toegewezen 
deel van de begroting van de Unie wordt 



PE488.023v01-00 30/61 AM\900821NL.doc

NL

onder gedeeld beheer door de lidstaten en 
de Commissie uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 53, lid 1, 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.

onder gedeeld beheer door de lidstaten en 
de Commissie uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 53, lid 1, onder b), van het 
Financieel Reglement, met uitzondering 
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.

Or. ro

Amendement 55
Markus Pieper

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, lid 1, onder b), van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen (hierna "het Financieel 
Reglement" genoemd), 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, lid 1, onder b), van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen (hierna "het Financieel 
Reglement" genoemd), 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.
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Or. de

Amendement 56
Kent Johansson

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, met 
name door toezicht, rapportage en 
evaluatie, toe op de doeltreffendheid van 
de GSK-fondsen en zij zien toe op de 
transparantie van de selectieprocedures 
door te beklemtonen dat motiveringen 
openbaar gemaakt moeten worden.

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Amendement 58
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1 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:

Or. de

Amendement 59
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om een 
Europese gedragscode goed te keuren 
waarin doelstellingen en criteria zijn 
opgenomen om de uitvoering van 
partnerschappen te ondersteunen en de 
uitwisseling van informatie, ervaringen, 
resultaten en goede praktijken tussen de 
lidstaten te bevorderen.

3. De Commissie is bevoegd binnen een 
termijn van drie maanden na de 
goedkeuring van deze verordening
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om een 
Europese gedragscode goed te keuren 
waarin doelstellingen en criteria zijn 
opgenomen om de uitvoering van 
partnerschappen te ondersteunen en de 
uitwisseling van informatie, ervaringen, 
resultaten en goede praktijken tussen de 
lidstaten te bevorderen.

Or. ro

Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 en 
uitvoering van programma's wordt
gewaarborgd.

Or. ro

Amendement 61
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 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 de integratie van het genderperspectief 
bij de voorbereiding, uitvoering en
evaluatie van programma's worden 
bevorderd.

Or. en

Amendement 62
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 8 – alinea 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 

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, 
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betaalt" wordt toegepast. waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" 
wordt toegepast en rekening wordt 
gehouden met de noodzaak om 
toekomstige externe kosten voor de 
Europese samenleving te voorkomen.

Or. en

Amendement 63
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en programma's 
wordt bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie stelt deze methoden bij 
uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De lidstaten en de Commissie zien er, op 
basis van bestaande milieuwetgeving, op
toe dat bij de voorbereiding en uitvoering 
van partnerschapscontracten wordt 
bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
bescherming van de biodiversiteit en 
ecosystemen, matiging van en aanpassing 
aan de klimaatverandering en 
ecosysteemgericht herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer en 
dat dit alles als doelstelling in de 
programma's wordt opgenomen. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering en biodiversiteit 
volgens de door de Commissie vastgestelde 
methoden. De Commissie stelt deze 
methoden bij uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 64
Silvia-Adriana Ţicău
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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);

Or. ro

Amendement 65
Aldo Patriciello

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 met name kleine en middelgrote 
ondernemingen en hun netwerken, 
alsmede van de landbouwsector (voor het 
Elfpo) en van de visserij- en 
aquacultuursector (voor het EFMZV);

Or. it

Motivering

De inspanningen die in het kader van het regionaal beleid zijn geleverd om de economische 
concurrentiekracht te vergroten, waren gericht op kleine en middelgrote ondernemingen. 
Grote ondernemingen hebben echter ook een belangrijke structurele rol te vervullen, 
bijvoorbeeld als partner bij de ontwikkeling van industriële districten. Overeenkomstig het 
vlaggenschipinitiatief "industriebeleid in een tijd van mondialisering" moeten wij de 
mogelijkheid houden om grote ondernemingen te steunen, zelfs als de aandacht gericht blijft 
op het mkb.
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Amendement 66
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
efficiënte en op hernieuwbare energie 
gestoelde economie in alle bedrijfstakken;

Or. en

Amendement 67
Aldo Patriciello

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;

Or. it

Motivering

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

Amendement 68
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4) uitbreiding van de industrie en 
ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken;

Or. ro

Amendement 69
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en -
beheer;

5) bevordering van de ecosysteemgerichte 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
risicopreventie en -beheer;

Or. en

Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

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;

Or. ro

Amendement 71
Patrizia Toia
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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;

Or. en

Amendement 72
Aldo Patriciello

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 efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

6) bescherming van het milieu en cultureel 
erfgoed en bevordering van efficiënt 
gebruik en kennis van hulpbronnen;

Or. it

Motivering

Het is van het grootste belang om de bescherming van cultureel erfgoed op te nemen in de 
thematische doelstellingen van de GSK-fondsen. Bovendien is het voorstel in 
overeenstemming met artikel 5, lid 6, letter c) van de verordening betreffende het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling.

Amendement 73
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

6) bescherming van het milieu, de 
biodiversiteit en ecosystemen en
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hulpbronnen; bevordering van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen

Or. en

Amendement 74
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Or. en

Amendement 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 duurzaam vervoer in 
alle regio's, bij voorrang bevordering van 
de aansluiting van minder ontwikkelde 
regio's op trans-Europese 
vervoersnetwerken en opheffing van 
knelpunten in centrale
netwerkinfrastructuren;

Or. ro
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Amendement 76
Silvia-Adriana Ţicău

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;

Or. ro

Amendement 77
Silvia-Adriana Ţicău

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;

Or. ro

Amendement 78
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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 een doelmatig openbaar 
bestuur.

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit, met inbegrip van 
capaciteitsopbouw voor de in artikel 5 
bedoelde partners, met name plaatselijke
en regionale overheden en instanties die 
het maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, en een doelmatig en 
innovatief openbaar bestuur
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Or. en

Amendement 79
Silvia-Adriana Ţicău

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;

Or. ro

Amendement 80
Silvia-Adriana Ţicău

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;

Or. ro

Amendement 81
Krišjānis Kariņš

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 

f) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
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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.

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.

Or. en

Amendement 82
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling en evaluatie Evaluatie

Or. ro

Amendement 83
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 1

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.

Or. de

Amendement 84
Hermann Winkler
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 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.

Or. de

Amendement 85
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 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 
mocht worden gewijzigd, voert de 
Commissie een evaluatie uit en stelt zij zo 
nodig bij gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 142 een herzien 
gemeenschappelijk strategisch kader vast.

Or. ro

Amendement 86
Silvia-Adriana Ţicău

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 

1. Elke lidstaat bereidt, met ondersteuning 
en medewerking van de Commissie, vóór 
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van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020 behelst.

30 september 2013 een 
partnerschapscontract voor dat de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020 behelst.

Or. ro

Amendement 87
Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten 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.

Or. de

Amendement 88
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
De Commissie is een gelijkwaardige 
partner voor elke lidstaat en is in gelijke 
mate verantwoordelijk voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie.

Or. ro
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Amendement 89
Krišjānis Kariņš

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;

Or. en

Amendement 90
Kent Johansson

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.

Or. en

Amendement 91
Silvia-Adriana Ţicău
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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;

Or. ro

Amendement 92
Hermann Winkler

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;

Or. de

Amendement 93
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 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;

Or. de

Amendement 94
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 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;

Or. en

Amendement 95
Markus Pieper

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

Or. de

Amendement 96
Krišjānis Kariņš

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.

Or. en

Amendement 97
Silvia-Adriana Ţicău
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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 
de lidstaat. Het partnerschapscontract 
treedt niet vóór 1 januari 2014 in werking.

Or. ro

Amendement 98
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat voorstelt het 
partnerschapscontract te wijzigen, verricht 
de Commissie een beoordeling 
overeenkomstig lid 1 en stelt zij zo nodig
door middel van uitvoeringshandelingen 
een besluit tot goedkeuring van de 
wijziging vast.

3. Wanneer een lidstaat voorstelt het 
partnerschapscontract te wijzigen, verricht 
de Commissie een beoordeling 
overeenkomstig lid 1 en stelt zij binnen 
één maand door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van de wijziging vast.

Or. ro
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Amendement 99
Hermann Winkler

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.

Or. de

Amendement 100
Silvia-Adriana Ţicău

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 de maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in 
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, kan dit voor de 
Commissie een grond vormen om haar 
betalingen te schorsen na evaluatie van de 
oorzaken en relevante omstandigheden.

Or. ro
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Amendement 101
Markus Pieper

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 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 
een speciaal programma onder beheer 
van de Commissie).

Or. de

Amendement 102
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18 – alinea 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 

Schrappen



PE488.023v01-00 52/61 AM\900821NL.doc

NL

toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.

Or. de

Amendement 103
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18 – alinea 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.

Een lidstaat kan op eigen initiatief 
beslissen om voor de doelstelling 
"Investeren in groei en werkgelegenheid"
een nationale prestatiereserve aan te 
leggen, bestaande uit 5% van zijn totaal 
aan toegewezen middelen.

Or. en

Motivering

Een verplichte prestatiereserve zou de doeltreffendheid van het cohesiebeleid in de weg staan 
omdat gemakkelijk haalbare doelstellingen zouden worden vastgesteld om de opzijgezette 
middelen te ontvangen. Daarom mag de prestatiereserve niet verplicht zijn. De lidstaten 
kunnen kiezen om deze reserve op nationaal niveau toe te passen.

Amendement 104
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In 2017 en 2019 verricht de Commissie, 
in samenwerking met de lidstaten, een 
evaluatie van de prestaties van de 
programma's in elke lidstaat ten opzichte 

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

2019 worden tussentijdse evaluaties en 
correcties uitgevoerd ten opzichte van het 
in het partnerschapscontract en de 
programma's vastgestelde prestatiekader. 
De methode voor de vaststelling van het 
prestatiekader is opgenomen in bijlage I.

Or. ro

Amendement 105
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Amendement 106
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen

Or. de

Amendement 107
Krišjānis Kariņš
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van de evaluatie van 2019 stelt 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast om 
voor elk GSK-fonds en elke lidstaat te 
bepalen welke programma's en prioriteiten 
hun mijlpalen hebben bereikt. De lidstaten 
doen een voorstel voor de toewijzing van 
de prestatiereserve aan de in dat besluit 
van de Commissie vermelde programma's 
en prioriteiten. De Commissie keurt de 
wijziging van de betrokken programma's 
overeenkomstig artikel 26 goed. Wanneer 
een lidstaat nalaat informatie 
overeenkomstig artikel 46, leden 2 en 3, te 
verstrekken, wordt de prestatiereserve 
voor de betrokken programma's of 
prioriteiten niet toegewezen.

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

Or. en

Amendement 108
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Wanneer een evaluatie van de prestaties 
uitwijst dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioriteit 
niet zijn bereikt, neemt de Commissie, 
samen met de lidstaat, de noodzakelijke 
maatregelen.

Or. ro
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Amendement 109
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het programma vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen, kan zij financiële correcties 
voor de betrokken prioriteiten toepassen 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de criteria 
en de methode voor het bepalen van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie vast te leggen.

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het programma vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen, kan zij financiële correcties 
voor de betrokken prioriteiten toepassen 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften. De Commissie is, na 
raadpleging van de betrokken lidstaten en 
in samenwerking met hen, bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde
handelingen vast te stellen om de criteria 
en de methode voor het bepalen van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie vast te leggen.

Or. ro

Amendement 110
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen

Or. de

Amendement 111
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat dient binnen een maand een 
voorstel tot wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma's in. Zo nodig maakt de 
Commissie binnen een maand na 
indiening van de wijzigingen 
opmerkingen, waarna de lidstaat zijn 
voorstel binnen een maand opnieuw 
indient.

2. . De lidstaat stelt, in samenwerking met 
de Commissie, binnen een maand een 
voorstel tot wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma's op.

Or. ro

Amendement 112
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie geen opmerkingen 
heeft gemaakt of als naar tevredenheid 
rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie, stelt de
Commissie onverwijld een besluit tot 
goedkeuring van de wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma's vast.

3. De Commissie stelt binnen vijftien 
dagen na de eerste overeengekomen 
wijziging een besluit tot goedkeuring van 
de wijziging van het partnerschapscontract 
en de betrokken programma's vast.

Or. ro

Amendement 113
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, als financiële bijstand 

4. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, als financiële bijstand 
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overeenkomstig lid 1, onder d), aan een 
lidstaat ter beschikking wordt gesteld die 
verband houdt met een 
aanpassingsprogramma, het 
partnerschapscontract en de programma's 
zonder voorstel van de lidstaat wijzigen 
om het effect van de beschikbare GSK-
fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen zo groot mogelijk te 
maken. Om een doeltreffende uitvoering 
van het partnerschapscontract en de 
betrokken programma's te waarborgen, 
wordt de Commissie bij het beheer 
betrokken zoals bepaald is in het 
aanpassingsprogramma of in het met de 
betrokken lidstaat gesloten memorandum 
van overeenstemming.

overeenkomstig lid 1, onder d), aan een 
lidstaat ter beschikking wordt gesteld die 
verband houdt met een 
aanpassingsprogramma, het 
partnerschapscontract en de programma's 
in samenwerking met de betrokken
lidstaat wijzigen om het effect van de 
beschikbare GSK-fondsen op de groei en 
het concurrentievermogen zo groot 
mogelijk te maken. Om een doeltreffende 
uitvoering van het partnerschapscontract en 
de betrokken programma's te waarborgen, 
wordt de Commissie bij het beheer 
betrokken zoals bepaald is in het 
aanpassingsprogramma of in het met de 
betrokken lidstaat gesloten memorandum 
van overeenstemming.

Or. ro

Amendement 114
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de lidstaat niet antwoordt op 
het in lid 1 bedoelde verzoek van de 
Commissie of niet binnen een maand 
naar tevredenheid antwoordt op de in lid 2 
bedoelde opmerkingen van de Commissie, 
kan de Commissie binnen drie maanden 
nadat zij opmerkingen heeft gemaakt door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit tot schorsing van alle of een deel 
van de betalingen voor de betrokken 
programma's vaststellen.

Schrappen

Or. ro

Amendement 115
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de Raad overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
van Verordening (EU) nr. [...]/2011 
[betreffende de preventie en correctie van 
macro-economische onevenwichtigheden] 
vaststelt dat de lidstaat twee 
opeenvolgende keren geen toereikend 
plan met corrigerende maatregelen heeft 
ingediend of de Raad overeenkomstig
artikel 10, lid 4, van die verordening een 
besluit vaststelt waarin niet-naleving 
wordt geconstateerd;

Schrappen

Or. ro

Amendement 116
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de Commissie vaststelt dat de lidstaat 
geen maatregelen heeft genomen om een 
aanpassingsprogramma als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad of Verordening (EG) nr. 332/2002 
van de Raad uit te voeren en bijgevolg 
besluit de uitbetaling van de aan deze 
lidstaat toegekende financiële bijstand 
niet goed te keuren; of

Schrappen

Or. ro

Amendement 117
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie besluit 
betalingen of vastleggingen 
overeenkomstig lid 5, respectievelijk lid 6 
geheel of gedeeltelijk te schorsen, zorgt de 
Commissie ervoor dat de schorsing 
evenredig en doeltreffend is, rekening 
houdend met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken lidstaat, 
en dat de lidstaten gelijk worden 
behandeld, in het bijzonder ten aanzien van 
het effect van de schorsing op de economie 
van de betrokken lidstaat.

7. Wanneer de Commissie besluit 
betalingen of vastleggingen 
overeenkomstig lid 6 geheel of gedeeltelijk 
te schorsen, zorgt de Commissie ervoor dat 
de schorsing evenredig en doeltreffend is, 
rekening houdend met de 
sociaaleconomische omstandigheden van 
de betrokken lidstaat, en dat de lidstaten 
gelijk worden behandeld, in het bijzonder 
ten aanzien van het effect van de schorsing
op de economie van de betrokken lidstaat.

Or. ro

Amendement 118
Markus Pieper

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 
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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.

Or. de

Amendement 119
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 8 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie heft de schorsing van 
betalingen en vastleggingen onverwijld op 
wanneer de lidstaat wijzigingen op het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma's heeft voorgesteld, zoals
gevraagd door de Commissie, die door de 
Commissie zijn goedgekeurd, en, indien 
van toepassing:

De Commissie heft de schorsing van 
betalingen en vastleggingen onverwijld op 
wanneer de lidstaat wijzigingen op het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma's heeft voorgesteld, en, indien 
van toepassing:

Or. ro

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Terzelfder tijd besluit de Raad, op voorstel 
van de Commissie, om de geschorste 
vastleggingen overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EU) nr. [...] van de Raad tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 

Terzelfder tijd besluit de Raad, op voorstel 
van de Commissie, om de geschorste 
vastleggingen overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EU) nr. [...] van de Raad tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 
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voor de jaren 2014-2020, opnieuw op de 
begroting te plaatsen.

voor de jaren 2014-2020, onmiddellijk
opnieuw op de begroting te plaatsen.

Or. ro

Amendement 121
Markus Pieper

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.

Or. de


