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Amendement 20
Elisabeth Schroedter
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(12 bis) Als gevolg van buitengewone
omstandigheden en gezien de ernstige en
ongekende gevolgen van de huidige
economische en financiële crisis voor de
begrotingen van de lidstaten, is een
aanvullende voorfinanciering voor 2010
nodig voor de lidstaten die het zwaarst
door de crisis zijn getroffen, teneinde een
geregelde kasstroom mogelijk te maken en
de betalingen aan de begunstigden bij de
uitvoering van het operationele
programma te vergemakkelijken. De
lidstaten moeten voor een tijdige
publicatie van online-informatie over
grote projecten en projecten tussen de 25
en 50 miljoen EUR zorgen, en wel zo snel
mogelijk nadat de Commissie een
aanvraag voor financiering van een
lidstaat heeft ontvangen en voordat de
Commissie een besluit over de
projectfinanciering heeft genomen,
hiertoe wordt ook gerekend een directe
toegang tot de projectdocumentatie, zoals
de aanvraag, de haalbaarheidsstudie, de
kosten-batenanalyse en de
milieueffectbeoordeling. Het doel van een
dergelijke webpage van de Commissie is,
het leveren van commentaar in verband
met dergelijke projecten te
vergemakkelijken.
Or. en
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Amendement 21
Elisabeth Schroedter
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 39
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen een operationeel programma of
operationele programma's kunnen het
EFRO en het Cohesiefonds uitgaven
financieren in verband met een geheel van
werkzaamheden, activiteiten of diensten
dat bedoeld is om op zichzelf een
ondeelbare functie van nauwkeurig
omschreven economische en technische
aard te vervullen, dat op duidelijk
omschreven doelstellingen is gericht en
waarvoor de totale kosten hoger zijn dan
50 miljoen euro (hierna "grote projecten"
genoemd).

Binnen een operationeel programma of
operationele programma’s kunnen het
EFRO en het Cohesiefonds uitgaven
financieren in verband met een geheel van
werkzaamheden, activiteiten of diensten
dat bedoeld is om op zichzelf een
ondeelbare functie van nauwkeurig
omschreven economische en technische
aard te vervullen, dat op duidelijk
omschreven doelstellingen is gericht en
waarvoor de totale kosten hoger zijn dan
25 miljoen EUR voor milieuprojecten of
hoger dan 50 miljoen euro voor projecten
op andere gebieden (hierna "grote
projecten" genoemd).
Or. de

Amendement 22
Elisabeth Schroedter
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 40 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaat of de beheersautoriteiten
verstrekken de Commissie de volgende
gegevens over grote projecten:

De lidstaat of de beheersautoriteiten
verstrekken de Commissie de volgende
gegevens over grote projecten en projecten
tussen de 25 en 50 miljoen euro:
Or. de
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Amendement 23
Elisabeth Schroedter
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 44 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) financiële instrumentering voor
ondernemingen, voornamelijk het middenen kleinbedrijf, zoals risicokapitaalfondsen,
garantiefondsen en leningsfondsen;

a) financiële instrumentering voor
ondernemingen, voornamelijk het middenen kleinbedrijf, zoals risicokapitaalfondsen,
garantiefondsen, microkredieten en
leningsfondsen;
Or. de

Amendement 24
Elisabeth Schroedter
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 48 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Tijdens de programmeringsperiode
verrichten de lidstaten evaluaties die
gerelateerd zijn aan het toezicht op de
operationele programma's, met name
wanneer uit het toezicht op de programma's
blijkt dat aanzienlijk wordt afgeweken van
de oorspronkelijk gestelde doelen.
Wanneer voorstellen voor de herziening
van operationele programma's worden
gedaan, als bedoeld in artikel 33, wordt een
analyse verstrekt van de redenen voor de
herziening, inclusief eventuele
uitvoeringsmoeilijkheden, en het
verwachte effect van de herziening,
inclusief het effect op de strategie van het
operationele programma. De resultaten van
de evaluaties of analyses worden
toegezonden aan het Comité van toezicht

3. Tijdens de programmeringsperiode
verrichten de lidstaten evaluaties die
gerelateerd zijn aan het toezicht op de
operationele programma's, met name
wanneer uit het toezicht op de programma's
blijkt dat aanzienlijk wordt afgeweken van
de oorspronkelijk gestelde doelen.
Wanneer voorstellen voor de herziening
van operationele programma's worden
gedaan, als bedoeld in artikel 33, wordt een
analyse verstrekt van de redenen voor de
herziening, inclusief eventuele
uitvoeringsmoeilijkheden, en het
verwachte effect van de herziening,
inclusief het effect op de strategie van het
operationele programma en het te
verwachten effect voor de
klimaatbeschermingsdoelstellingen van de

AM\806043NL.doc

5/8

PE439.242v01-00

NL

voor het operationele programma en aan de
Commissie.

Europese Unie. De resultaten van de
evaluaties of analyses worden toegezonden
aan het Comité van toezicht voor het
operationele programma en aan de
Commissie.
Or. de

Amendement 25
Elisabeth Schroedter
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 57 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaat of de beheersautoriteit ziet
erop toe dat de bijdrage uit de fondsen voor
een concrete actie die een investering in
infrastructuur of een productieve
investering omvat alleen blijft gehandhaafd
als die concrete actie gedurende vijf jaar na
de voltooiing ervan geen belangrijke
wijziging ondergaat die het gevolg is van
een verandering in de aard van de
eigendom van een
infrastructuurvoorziening of de beëindiging
van een productieactiviteit en die strijdig is
met de aard ervan of met de
uitvoeringsvoorwaarden die ervoor gelden,
of die een onderneming of
overheidsinstantie onrechtmatig voordeel
oplevert.

1. De lidstaat of de beheersautoriteit ziet
erop toe dat de bijdrage uit de fondsen voor
een concrete actie die een investering in
infrastructuur of een productieve
investering omvat alleen blijft gehandhaafd
als die concrete actie gedurende tien jaar
na de voltooiing ervan geen belangrijke
wijziging ondergaat die het gevolg is van
een verandering in de aard van de
eigendom van een
infrastructuurvoorziening of de beëindiging
van een productieactiviteit en die strijdig is
met de aard ervan of met de
uitvoeringsvoorwaarden die ervoor gelden,
of die een onderneming of
overheidsinstantie onrechtmatig voordeel
oplevert.

Voor concrete acties die een bijdrage uit
het ESF ontvangen, wordt de bijdrage
alleen beschouwd als zijnde niet
gehandhaafd, als zij zijn onderworpen aan
een verplichting tot behoud van de
investering krachtens de voorschriften
inzake staatssteun in de zin van artikel 87
van het Verdrag en als zij binnen de in die
voorschriften vastgestelde periode een
belangrijke wijziging als gevolg van de
beëindiging van een productieve activiteit

Voor concrete acties die een bijdrage uit
het ESF ontvangen, wordt de bijdrage
alleen beschouwd als zijnde niet
gehandhaafd, als zij zijn onderworpen aan
een verplichting tot behoud van de
investering krachtens de voorschriften
inzake staatssteun in de zin van artikel 87
van het Verdrag en als zij binnen de in die
voorschriften vastgestelde periode een
belangrijke wijziging als gevolg van de
beëindiging van een productieve activiteit
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ondergaan.
De lidstaten mogen de in de eerste alinea
vastgestelde termijn verkorten tot drie jaar
bij behoud van een investering of door het
mkb gecreëerde banen.

ondergaan.
De lidstaten mogen de in de eerste alinea
vastgestelde termijn verkorten tot vijf jaar
bij behoud van een investering of door het
mkb gecreëerde banen.
Or. de

Amendement 26
Franz Obermayr
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 57 – lid 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten mogen de in de eerste alinea
vastgestelde termijn verkorten tot drie jaar
bij behoud van een investering of door het
mkb gecreëerde banen.

De lidstaten mogen de in de eerste alinea
vastgestelde termijn verkorten tot drie jaar
bij behoud van een investering in het mkb,
in het bijzonder bij het creëren van banen
in het mkb.
Or. de

Amendement 27
Franz Obermayr
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 88 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ingeval onregelmatigheden bij concrete
acties die het onderwerp zijn geweest van
een verklaring van gedeeltelijke afsluiting
worden ontdekt bij door de lidstaat
uitgevoerde controles, is echter artikel 98,
leden 2 en 3, van toepassing. De
uitgavenstaat, als bedoeld in lid 2, onder a),
van dit artikel, wordt dienovereenkomstig
aangepast.
AM\806043NL.doc

Ingeval onregelmatigheden bij concrete
acties die het onderwerp zijn geweest van
een verklaring van gedeeltelijke afsluiting
worden ontdekt en verholpen door de
lidstaat , is echter artikel 98, leden 2 en 3,
van toepassing. De uitgavenstaat, als
bedoeld in lid 2, onder a), van dit artikel,
wordt dienovereenkomstig aangepast.
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Or. de
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