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BEKNOPTE MOTIVERING

In het onderhavige voorstel voor een verordening beoogt de Commissie gemeenschappelijke 
bepalingen vast te leggen voor een aantal Europese fondsen, waaronder het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). De Commissie regionale ontwikkeling is in dit 
dossier ten principale bevoegd. Dit advies kan zich bijgevolg beperken tot enkele 
commentaren die hoofdzakelijk betrekking hebben op het visserijaspect.

Het Commissievoorstel is over het algemeen positief, en wel om de volgende drie redenen:

– het introduceert een meer geïntegreerde benadering en een betere harmonisatie tussen de 
diverse fondsen;

– het legt een aantal voorwaarden op, in het bijzonder gericht op de doelstellingen van 
duurzame ontwikkeling en klimaatverandering;

– het volgt een betere territoriale benadering en gaat in de richting van een versterking van de 
rol van de lokale overheden.

Wat de algemene amendementen betreft, stelt de rapporteur voor advies alleen voor in 
sommige artikelen biodiversiteitsdoelstellingen op te nemen om het beleidsinstrument beter 
op de duurzame ontwikkeling te richten.

Anderzijds, ben ik uit politiek oogpunt tegenstander van de macro-economische 
voorwaardelijkheid (artikel 21), die de Europese regio's tot een strikte begrotingsdiscipline 
zou dwingen.

Wat de visserij betreft, kan ik met overtuiging instemmen met vele punten van het voorstel 
die op het oog hebben de duurzaamheid te verbeteren en bij te dragen aan de stabiliteit van de 
visbestanden en het behoud van de werkgelegenheid.

Het advies omvat een aantal specifieke ontwerpamendementen:

– de rol van de lokale en regionale overheden in de uitvoering van de fondsen wordt versterkt;

– enkele uitvoeringsmaatregelen worden vereenvoudigd;

– het evenredigheidsbeginsel wordt uitgebreid voor kleine begunstigden.

AMENDEMENTEN

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 54
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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 
gemiddelde voor de Unie bedraagt, moeten 
steun krijgen in het kader van het doel
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
van het CF.

(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 en de 
economische groei en sociale cohesie van 
de Europese regio's in de hand te werken, 
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 om hun 
ontwikkeling te consolideren. Lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner minder dan 90% van het 
gemiddelde voor de Unie bedraagt, moeten 
steun krijgen in het kader van het doel
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
van het CF.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Wanneer een stedelijke of territoriale (65) Wanneer een stedelijke of territoriale 
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ontwikkelingsstrategie een geïntegreerde 
aanpak verlangt omdat er investeringen in 
het kader van meer dan een prioritaire as 
van een of meer operationele programma’s 
nodig zijn, moet de door de Fondsen 
ondersteunde actie in het kader van een 
operationeel programma als geïntegreerde 
territoriale investering worden uitgevoerd.

ontwikkelingsstrategie, die ook de zee en 
de ruimtelijke ordening omvat, een 
geïntegreerde aanpak verlangt omdat er 
investeringen in het kader van meer dan 
een prioritaire as van een of meer 
operationele programma's nodig zijn, moet 
de door de Fondsen ondersteunde actie in 
het kader van een operationeel programma 
als geïntegreerde territoriale investering 
worden uitgevoerd.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Het is belangrijk de prestaties van de 
Fondsen van de Unie onder de aandacht 
van het grote publiek te brengen. Burgers 
hebben er recht op te weten hoe de
financiële middelen van de Unie worden
geïnvesteerd. Zowel de beheersautoriteiten 
als de begunstigden moeten er 
verantwoordelijk voor zijn het publiek op 
passende wijze voor te lichten. Om 
doelmatiger met het grote publiek te 
communiceren en de synergieën tussen de 
op initiatief van de Commissie genomen 
communicatieactiviteiten te vergroten, 
moeten de middelen die krachtens deze 
verordening aan communicatieacties 
worden toegewezen, ook bijdragen tot 
dekking van de public relations ter 
bevordering van de beleidsprioriteiten van 
de Europese Unie, voor zover deze verband 
houden met de algemene doelstellingen 
van deze verordening.

(70) Het is belangrijk de prestaties van de 
Fondsen van de Unie onder de aandacht 
van het grote publiek te brengen. Burgers 
hebben er recht op te weten niet alleen 
hoeveel financiële middelen de Unie heeft
geïnvesteerd, maar ook wat de procedures 
zijn om deze middelen te kunnen 
aanwenden. Zowel de beheersautoriteiten 
als de begunstigden moeten er 
verantwoordelijk voor zijn het publiek op 
passende wijze voor te lichten. Om 
doelmatiger met het grote publiek te 
communiceren en de synergieën tussen de 
op initiatief van de Commissie genomen 
communicatieactiviteiten te vergroten, 
moeten de middelen die krachtens deze 
verordening aan communicatieacties 
worden toegewezen, ook bijdragen tot 
dekking van de public relations ter 
bevordering van de beleidsprioriteiten van 
de Europese Unie, voor zover deze verband 
houden met de algemene doelstellingen 
van deze verordening.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel I – artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De regelingen voor rapportage, 
evaluatie, beheer en controle in verband 
met de uitvoering en het gebruik van de 
GSK-fondsen, en in het bijzonder de 
financiële en administratieve middelen die 
voor de uitvoering van de GSK-fondsen 
noodzakelijk zijn, moeten, gezien de 
hoogte van de toegewezen steun, in 
overeenstemming zijn met het 
evenredigheidsbeginsel.

5. De regelingen voor rapportage, 
evaluatie, beheer en controle in verband 
met de uitvoering en het gebruik van de 
GSK-fondsen, en in het bijzonder de 
financiële en administratieve middelen die 
voor de uitvoering van de GSK-fondsen 
noodzakelijk zijn, moeten, gezien de 
hoogte van de toegewezen steun en de 
omvang en de structuur van de 
begunstigde, in overeenstemming zijn met 
het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel I – 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.

Aan de hand van de bestaande 
milieuwetgeving zien de lidstaten en de 
Commissie erop toe dat bij de 
voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en als 
doelstellingen van de programma's wordt 
bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen,
bescherming van biodiversiteit en 
ecosystemen, matiging van en aanpassing 
aan de klimaatverandering, op ecosystemen 
gebaseerd herstelvermogen na rampen, 
risicopreventie en risicobeheer. Tevens 
wordt gezorgd voor duurzaamheid in de
vorm van het behoud en het scheppen van 
werkgelegenheid. 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 
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methoden bij uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Macroregionale strategieën en 

zeebekkenstrategieën
De GSK-fondsen dragen bij tot de 
macroregionale strategieën en de 
zeebekkenstrategieën waarin lidstaten en 
regio's participeren. De Commissie en de 
betrokken lidstaten zien toe op de 
coördinatie tussen de fondsen en deze 
strategieën op het niveau van het 
Gemeenschappelijk Strategisch Kader, de 
partnerschapscontracten en de 
operationele programma's, om ervoor te 
zorgen dat voldoende middelen uit de 
fondsen aan die strategieën worden 
toegewezen.

Motivering

De fondsen moeten goed gecoördineerd worden met de macroregionale strategieën en de 
zeebekkenstrategieën om ervoor te zorgen dat voldoende middelen uit de fondsen aan die 
strategieën worden toegewezen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel III– hoofdstuk I – artikel 9 – paragraaf 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel II– hoofdstuk I – artikel 9 – 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 op energiebesparing, energie-
efficiëntie en hernieuwbare hulpbronnen 
gebaseerde koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken;

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel II– hoofdstuk I – 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 de 
biodiversiteit van de ecosystemen en
bevordering van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 schrappen
Vaststelling en evaluatie
De Commissie is bevoegd binnen drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening overeenkomstig artikel 142 
een gedelegeerde handeling vast te stellen 
met betrekking tot het gemeenschappelijk 
strategisch kader.
Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
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wordt gewijzigd, voert de Commissie een 
evaluatie uit en stelt zij zo nodig bij 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 142 een herzien 
gemeenschappelijk strategisch kader vast.
De lidstaten stellen zo nodig binnen zes 
maanden na de vaststelling van een 
herzien gemeenschappelijk strategisch 
kader wijzigingen op hun 
partnerschapscontract en programma's 
voor om te waarborgen dat deze consistent 
zijn met het herziene gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Motivering

Het Gemeenschappelijk Strategisch Kader is van essentieel belang. Het moet dan ook worden 
aangepast volgens de gewone wetgevingsprocedure en niet via een gedelegeerde handeling.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel II– hoofdstuk II – 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 niveau voor elk van de GSK-
fondsen, alsook het indicatieve 
totaalbedrag van de voorziene steun voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering en biodiversiteit;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel II– hoofdstuk II – artikel 14 – letter d – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de maatregelen die zijn genomen om de 
partners te betrekken bij de voorbereiding 
van het partnerschapscontract en van het in
artikel 46 beschreven voortgangsverslag en 

iv) de maatregelen die zijn genomen om de
aanpak van meerlagig bestuur ingang te 
doen vinden en om de partners te 
betrekken bij de voorbereiding van het 
partnerschapscontract en van het in artikel 
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hun rol daarbij; 46 beschreven voortgangsverslag en hun 
rol daarbij alsook bij de voorbereiding, de 
uitvoering, het toezicht en de evaluatie 
van de programma's, als vastgesteld in de 
in artikel 3 genoemde Europese 
gedragscode;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel II – hoofdstuk III – artikel 17 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten beoordelen of aan de 
toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt 
voldaan. De ex-antevoorwaarden zijn 
slechts van toepassing in zoverre zij direct 
verband houden met de uitvoering van de 
fondsen.

Motivering

De ex-antevoorwaarden maken het mogelijk de doeltreffendheid en de absorptie van de 
fondsen te verbeteren. Ze mogen er echter niet toe leiden dat het voor de lidstaten en de 
beheersinstanties nog ingewikkelder wordt. Daarom moeten de voorwaarden direct verband 
houden met de investeringen uit hoofde van het cohesiebeleid.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel II – hoofdstuk III – artikel 20 – paragraaf 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, kan de Commissie de 
lidstaat verzoeken wijzigingen in de 
betrokken programma's voor te stellen.
Indien de lidstaat binnen een termijn van 
drie maanden niet of op een 
onbevredigende wijze op het verzoek 
antwoordt, kan de Commissie de 
vastleggingen voor een prioriteit van een 
programma geheel of gedeeltelijk schorsen 
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volgens de in de fondsspecifieke 
voorschriften vastgestelde procedure.

Motivering

Het repressiegedeelte van het prestatiekader is te automatisch. Vooraleer tot opschorting van 
betaling over te gaan, moet de Commissie de lidstaat verzoeken de als te weinig performant 
bevonden programma's te heroriënteren en rekening te houden met de redenen van de 
negatieve beoordeling.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel II– hoofdstuk IV – artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaardelijkheid in verband met de 
coördinatie van economisch beleid van de 
lidstaten

schrappen

1. De Commissie kan een lidstaat 
verzoeken zijn partnerschapscontract en 
de betrokken programma’s te evalueren 
en wijzigingen daarop voor te stellen 
wanneer dit nodig is:
a) ter ondersteuning van de uitvoering 
van een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, of artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag, of ter ondersteuning van de 
uitvoering van tot de betrokken lidstaat 
gerichte maatregelen uit hoofde van 
artikel 136, lid 1, van het Verdrag;
b) ter ondersteuning van de uitvoering 
van een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 126, lid 7, van het Verdrag;
(c) ter ondersteuning van de uitvoering 
van een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. .../2011 [betreffende de preventie en 
correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden], op voorwaarde dat 
deze wijzigingen noodzakelijk worden 
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geacht om macro-economische 
onevenwichtigheden te helpen corrigeren; 
of
(d) om het effect van de beschikbare GSK-
fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen krachtens lid 4 zo 
groot mogelijk te maken, als een lidstaat 
aan een van de volgende voorwaarden 
voldoet: 
i) aan de lidstaat is financiële bijstand van 
de Unie ter beschikking gesteld krachtens 
Verordening (EU) nr. 407/2010;
ii) aan de lidstaat is financiële 
ondersteuning op middellange termijn ter 
beschikking gesteld overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 332/200229 van de 
Raad;
iii) aan de lidstaat is financiële bijstand in 
de vorm van een ESM-lening ter 
beschikking gesteld overeenkomstig het 
Verdrag tot instelling van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM).
2. De lidstaat dient binnen een maand een 
voorstel tot wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma’s in. Zo nodig maakt de 
Commissie binnen een maand na 
indiening van de wijzigingen 
opmerkingen, waarna de lidstaat zijn 
voorstel binnen een maand opnieuw 
indient.
3. Als de Commissie geen opmerkingen 
heeft gemaakt of als naar tevredenheid 
rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie, stelt de 
Commissie onverwijld een besluit tot 
goedkeuring van de wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma’s vast.
4. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, als financiële bijstand 
overeenkomstig lid 1, onder d), aan een 
lidstaat ter beschikking wordt gesteld die 
verband houdt met een 
aanpassingsprogramma, het 
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partnerschapscontract en de programma’s 
zonder voorstel van de lidstaat wijzigen 
om het effect van de beschikbare GSK-
fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen zo groot mogelijk 
te maken. Om een doeltreffende 
uitvoering van het partnerschapscontract 
en de betrokken programma's te 
waarborgen, wordt de Commissie bij het 
beheer betrokken zoals bepaald is in het 
aanpassingsprogramma of in het met de 
betrokken lidstaat gesloten memorandum 
van overeenstemming.
5. Wanneer de lidstaat niet antwoordt op 
het in lid 1 bedoelde verzoek van de 
Commissie of niet binnen een maand 
naar tevredenheid antwoordt op de in lid 2 
bedoelde opmerkingen van de Commissie, 
kan de Commissie binnen drie maanden 
nadat zij opmerkingen heeft gemaakt door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit tot schorsing van alle of een deel 
van de betalingen voor de betrokken 
programma’s vaststellen.
6. De Commissie schorst door middel van 
uitvoeringshandelingen alle of een deel 
van de betalingen en vastleggingen voor 
de betrokken programma’s wanneer:
a) de Raad besluit dat de lidstaat niet 
voldoet aan specifieke maatregelen die de 
Raad overeenkomstig artikel 136, lid 1, 
van het Verdrag heeft vastgesteld;
b) de Raad overeenkomstig artikel 126, lid 
8 of lid 11, van het Verdrag besluit dat de 
betrokken lidstaat geen doeltreffende 
maatregelen heeft genomen om zijn 
buitensporige tekort te corrigeren;
(c) de Raad overeenkomstig artikel 8, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. [...]/2011 
[betreffende de preventie en correctie van 
macro-economische onevenwichtigheden] 
vaststelt dat de lidstaat twee 
opeenvolgende keren geen toereikend 
plan met corrigerende maatregelen heeft 
ingediend of de Raad overeenkomstig 
artikel 10, lid 4, van die verordening een 
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besluit vaststelt waarin niet-naleving 
wordt geconstateerd;
(d) de Commissie vaststelt dat de lidstaat 
geen maatregelen heeft genomen om een 
aanpassingsprogramma als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad of Verordening (EG) nr. 332/2002 
van de Raad uit te voeren en bijgevolg 
besluit de uitbetaling van de aan deze 
lidstaat toegekende financiële bijstand 
niet goed te keuren; of
(e) de Raad van bewind van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme vaststelt dat niet 
voldaan is aan de voorwaarden die zijn 
verbonden aan financiële bijstand uit het 
ESM in de vorm van een ESM-lening aan 
de betrokken lidstaat en bijgevolg besluit 
de aan deze lidstaat toegekende 
stabiliteitssteun niet uit te betalen.
7. Wanneer de Commissie besluit 
betalingen of vastleggingen 
overeenkomstig lid 5, respectievelijk lid 6 
geheel of gedeeltelijk te schorsen, zorgt de 
Commissie ervoor dat de schorsing 
evenredig en doeltreffend is, rekening 
houdend met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken 
lidstaat, en dat de lidstaten gelijk worden 
behandeld, in het bijzonder ten aanzien 
van het effect van de schorsing op de 
economie van de betrokken lidstaat.
8. De Commissie heft de schorsing van 
betalingen en vastleggingen onverwijld op 
wanneer de lidstaat wijzigingen op het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma’s heeft voorgesteld, zoals 
gevraagd door de Commissie, die door de 
Commissie zijn goedgekeurd, en, indien 
van toepassing:
a) de Raad heeft besloten dat de lidstaat 
voldoet aan de specifieke maatregelen die 
de Raad overeenkomstig artikel 136, lid 1, 
van het Verdrag heeft vastgesteld;
b) de procedure bij buitensporige tekorten 
overeenkomstig artikel 9 van Verordening 
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(EG) nr. 1467/97 is opgeschort of de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 12, van het 
Verdrag heeft besloten het besluit 
betreffende het bestaan van een 
buitensporig tekort in te trekken;
(c) de Raad het door de betrokken lidstaat 
ingediende plan met corrigerende 
maatregelen overeenkomstig artikel 8, 
lid 2, van Verordening (EU) nr. [...] [EIP-
verordening] heeft onderschreven of de 
procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden overeenkomstig 
artikel 10, lid 5, van die verordening is 
opgeschort, dan wel de Raad de procedure 
bij buitensporige onevenwichtigheden 
overeenkomstig artikel 11 van die 
verordening heeft afgesloten;
(d) de Commissie heeft vastgesteld dat de 
lidstaat maatregelen heeft genomen om 
een aanpassingsprogramma als bedoeld 
in Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad of Verordening (EG) nr. 332/2002 
van de Raad uit te voeren en bijgevolg de 
uitbetaling van de aan deze lidstaat 
toegekende financiële bijstand heeft 
goedgekeurd; of
(e) de Raad van bewind van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme heeft vastgesteld 
dat voldaan is aan een voorwaarden die 
verbonden is aan financiële bijstand in de 
vorm van een ESM-lening aan de 
betrokken lidstaat en bijgevolg heeft 
besloten de aan deze lidstaat toegekende 
stabiliteitssteun uit te betalen.
Terzelfder tijd besluit de Raad, op voorstel 
van de Commissie, om de geschorste 
vastleggingen overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EU) nr. [...] van de 
Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020, 
opnieuw op de begroting te plaatsen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel III – hoofdstuk I – artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Programma's die door meerdere 
fondsen (EFRO, ESF, Cohesiefonds, 
ELFPO, EFMZV) worden gefinancierd 
worden aangemoedigd.  Daartoe stelt de 
Commissie alle nodige maatregelen vast 
die het mogelijk maken deze programma's 
voor te bereiden en ten uitvoer te leggen 
in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel.

Motivering

Het gebruik van multiprogramma's (die door meerdere fondsen worden gefinancierd) moet 
worden aangemoedigd.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel III– hoofdstuk I – artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In elk programma, behalve ingeval 
technische bijstand in een specifiek 
programma wordt verleend, wordt het 
indicatieve bedrag van de steun voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering vermeld.

5. In elk programma, behalve ingeval 
technische bijstand in een specifiek 
programma wordt verleend, wordt het 
indicatieve bedrag van de steun voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering en biodiversiteit
vermeld, met inbegrip van doelstellingen 
met betrekking tot Natura 2000.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel III– hoofdstuk I – artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van programma's indient, wordt 
dit naar behoren gemotiveerd en wordt in 
het bijzonder aangegeven welke gevolgen 
de wijziging van de programma's naar 

Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van programma's indient, wordt 
dit naar behoren gemotiveerd en wordt in 
het bijzonder aangegeven welke gevolgen 
de wijziging van de programma's naar 
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verwachting zal hebben voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve
groei en de in het programma vastgestelde 
specifieke doelstellingen, waarbij rekening 
wordt gehouden met het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Bij het verzoek 
wordt het herziene programma gevoegd en 
in voorkomend geval tevens een herzien 
partnerschapscontract.

verwachting zal hebben voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve
ontwikkeling en de in het programma 
vastgestelde specifieke doelstellingen, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Bij het verzoek 
wordt het herziene programma gevoegd en 
in voorkomend geval tevens een herzien 
partnerschapscontract.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel III– hoofdstuk II – artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De selectie en goedkeuring van alle 
strategieën voor lokale ontwikkeling moet 
uiterlijk op 31 december 2015 zijn 
voltooid.

De selectie en goedkeuring van alle 
strategieën voor lokale ontwikkeling moet 
zijn voltooid binnen de volgende 
termijnen:
a) 31 december 2015 voor de hernieuwing 
van bestaande strategieën, en
b) 31 december 2016 voor nieuwe 
strategieën.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – titel IX– hoofdstuk III – artikel 78 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De termijnen voor de vrijmaking 
zijn niet van toepassing op de jaarlijkse 
toewijzing in verband met de totale 
jaarlijkse bijdrage voor 2014.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – titel I – hoofdstuk II – artikel 84 – paragraaf 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – titel II – hoofdstuk I – artikel 87 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio's, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in 
naar behoren gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. In terdege met redenen 
omklede omstandigheden kan een 
prioritaire as kan betrekking hebben op
een of meer categorieën regio's, dan wel
een of meer complementaire
investeringsprioriteiten van verschillende
thematische doelstellingen en fondsen 
combineren, overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften.

Motivering

Het gebruik van multiprogramma's (die door meerdere fondsen worden gefinancierd) moet 
worden aangemoedigd.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – titel V – artikel 110 – paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het medefinancieringspercentage van 
de aanvullende toewijzing overeenkomstig 
artikel 84, lid 1, onder e), bedraagt niet 
meer dan 50%.

schrappen

Hetzelfde medefinancieringspercentage is 
van toepassing op de aanvullende 
toewijzing op grond van artikel 4, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 
[ETS-verordening].
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