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Amendement 22
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Er moet rekening worden gehouden 
met de territoriale dimensie, die in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie tot een van de 
cohesiedoelstellingen wordt verheven, op 
gelijke voet met de economische en de 
sociale cohesie. 

Or. pt

Amendement 23
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Rekening houdend met het feit dat de 
via terugvorderbare steun gebruikte 
financiële middelen geheel of gedeeltelijk 
door de begunstigden worden terugbetaald, 
is het nodig dat passende bepalingen 
worden ingevoerd voor het hergebruik van 
de terugbetaalde steun voor hetzelfde doel 
of in lijn met de doelstellingen van het 
respectieve programma.

(3) Rekening houdend met het feit dat de 
via terugvorderbare steun gebruikte 
financiële middelen geheel of gedeeltelijk 
door de begunstigden worden terugbetaald, 
is het nodig dat passende bepalingen 
worden ingevoerd voor het hergebruik van 
de terugbetaalde steun voor hetzelfde doel 
of in lijn met de doelstellingen van het 
respectieve programma, opdat de 
terugbetaalde steun naar behoren wordt 
geïnvesteerd en de subsidie van de Unie zo 
effectief mogelijk wordt gebruikt.

Or. lt

Amendement 24
Mojca Kleva
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Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gezien de noodzaak van een passende 
monitoring door zowel de lidstaten als de 
Commissie van de implementatie van de 
financiële instrumenten, onder meer om de 
lidstaten in staat te stellen passende 
informatie aan de Commissie te 
verstrekken over het soort opgerichte 
instrumenten en de door deze instrumenten 
in het veld ondernomen relevante acties, 
moet een bepaling inzake rapportage 
worden ingevoerd. Dit zou de Commissie 
ook in staat stellen om de algemene 
prestaties van de financiële instrumenten 
beter te beoordelen.

(5) Gezien de noodzaak de transparantie 
van het uitvoeringsproces te vergroten en 
voor een passende monitoring door zowel 
de lidstaten als de Commissie van de 
implementatie van de financiële 
instrumenten te zorgen, onder meer om de 
lidstaten in staat te stellen passende 
informatie aan de Commissie te 
verstrekken over het soort opgerichte 
instrumenten en de door deze instrumenten 
in het veld ondernomen relevante acties, 
moet een bepaling inzake rapportage 
worden ingevoerd. Dit zou de Commissie 
ook in staat stellen om de algemene 
prestaties van de financiële instrumenten 
beter te beoordelen.

Or. en

Amendement 25
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gezien de noodzaak van een passende 
monitoring door zowel de lidstaten als de 
Commissie van de implementatie van de 
financiële instrumenten, onder meer om de 
lidstaten in staat te stellen passende 
informatie aan de Commissie te 
verstrekken over het soort opgerichte 
instrumenten en de door deze instrumenten 
in het veld ondernomen relevante acties, 
moet een bepaling inzake rapportage 
worden ingevoerd. Dit zou de Commissie 
ook in staat stellen om de algemene 
prestaties van de financiële instrumenten 
beter te beoordelen.

(5) Gezien de noodzaak van een passende 
monitoring door zowel de lidstaten als de 
Commissie van de implementatie van de 
financiële instrumenten, onder meer om de 
lidstaten in staat te stellen passende 
informatie aan de Commissie te 
verstrekken over het soort opgerichte 
instrumenten en de door deze instrumenten 
in het veld ondernomen relevante acties, 
moet een bepaling inzake rapportage 
worden ingevoerd. Dit zou de Commissie 
ook in staat stellen om de algemene 
prestaties van de financiële instrumenten 
beter te beoordelen en een overzicht te 
geven van de vorderingen die op het 
niveau van de Unie en de lidstaten zijn 
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geboekt, waarbij zij er echter op moet 
toezien dat de financiële maatregelen een 
effectieve territoriale impact hebben, met
het oog waarop de regionale autoriteiten 
betrokken moeten worden bij de 
beoordeling vooraf en achteraf en bij de 
rapportage over de vorderingen.

Or. pt

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om de transparantie rond het 
gebruik van de fondsen te vergroten, 
moeten de lijst van begunstigden, alsook 
de namen van de concrete acties en het 
daarvoor uitgetrokken bedrag aan 
overheidsgelden, elektronisch of 
anderszins worden gepubliceerd.

Or. en

Amendement 27
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te zorgen voor de naleving van 
artikel 61, lid 2, van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen moet 
worden bepaald dat de bij de Commissie in
te dienen uitgavenstaat alle informatie 
moet verschaffen die de Commissie nodig 
heeft om rekeningen op te stellen die een 
getrouw beeld geven van het vermogen van 

(7) Om te zorgen voor de naleving van 
artikel 61, lid 2, van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen moet 
worden bepaald dat de bij de Commissie in 
te dienen uitgavenstaat alle informatie 
moet verschaffen die de Commissie nodig 
heeft om transparante rekeningen op te 
stellen die een getrouw beeld geven van het 
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de Unie en de uitvoering van de begroting. vermogen van de Unie en de uitvoering 
van de begroting.

Or. en


