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BEKNOPTE MOTIVERING

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

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

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

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

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

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

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

AMENDEMENTEN

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 hoofdzakelijk kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsmede van de 
landbouwsector (voor het Elfpo) en van de 
visserij- en aquacultuursector (voor het 
EFMZV);

Or. en
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Motivering

De regionale beleidsmaatregelen om de concurrentiekracht van de economie te bevorderen 
moeten gericht zijn op het mkb. Niettemin spelen ook de grotere bedrijven een belangrijke rol in 
het structuurbeleid, bijvoorbeeld als partners bij de vorming van industriële clusters. Conform 
het vlaggenschipinitiatief "Industriebeleid in een tijd van mondialisering" moet de mogelijkheid 
blijven bestaan om grote bedrijven te steunen, met dien verstande dat de klemtoon moet blijven 
liggen op de kleine en middelgrote ondernemingen. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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;

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang dat de bescherming van het milieu en het cultureel erfgoed genoemd 
worden als thematische doelstellingen van de fondsen van het gemeenschappelijk strategisch 
kader. Bovendien beantwoordt dit amendement aan artikel 5, lid 6, onder c), van het voorstel 
voor een verordening betreffende het EFRO.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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, een doelmatig openbaar bestuur
en het verstrekken van strategische 
richtsnoeren voor territoriale 
ontwikkeling in het kader van de Europa 
2020-strategie ten behoeve van alle 
bestuursniveaus via de Territoriale 
Agenda van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

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

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Motivering

Het is de bedoeling dat het gemeenschappelijk strategisch kader alleen de doelstellingen en de 
investeringsprioriteiten die in de basishandelingen zijn omschreven naar het operationele niveau 
"vertaalt". 
Het verdient aanbeveling een constante dialoog aan te houden met de instanties die bevoegd zijn 
voor de implementatie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) voor elke thematische doelstelling en 
conform de investeringsprioriteiten van 
elk GSK-fonds: de kernacties die door elk 
GSK-fonds worden ondersteund;
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Or. en

Motivering

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

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

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

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– is gebaseerd op een SWOT-analyse om 
de middelen te concentreren op een beperkt 
aantal prioriteiten voor onderzoek en 
innovatie;

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

Or. en

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – tabel – punt 1 – kolom 3 "Criteria waaraan moet worden voldaan" – alinea 3 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– rekening houdt met de EU-prioriteiten 
en programma's op het gebied van 
onderzoek en innovatie (Horizon 2020).

Or. en

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

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


