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Amendement 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 174 van het Verdrag is 
bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio’s en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio’s of eilanden, in het bijzonder 
plattelandsgebieden, regio’s die een 
industriële overgang doormaken en regio’s 
die kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, te verkleinen. Ingevolge 
artikel 175 van het Verdrag moet de Unie 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
ondersteunen door haar optreden via het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, het 
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, de 
Europese Investeringsbank en andere 
instrumenten.

(1) In artikel 174 van het Verdrag is 
bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's of eilanden, in het bijzonder 
plattelandsgebieden, regio's die een 
industriële overgang doormaken en regio's 
die kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, bijvoorbeeld de meest 
noordelijke regio's met een geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grens- en bergregio's, te verkleinen. Om 
de middelen zo doeltreffend mogelijk te 
maken moeten eventueel ook 
achtergestelde stadswijken en afgelegen 
grenssteden in aanmerking worden 
genomen. Ingevolge artikel 175 van het 
Verdrag moet de Unie de verwezenlijking 
van deze doelstellingen ondersteunen door 
haar optreden via het Europees Oriëntatie-
en Garantiefonds voor de landbouw, 
afdeling Oriëntatie, het Europees Sociaal 
Fonds, het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, de Europese 
Investeringsbank en andere instrumenten.

Or. es

Motivering

Naast de in artikel 174 genoemde gebieden moeten ook achtergestelde stadswijken, 
plattelandsgebieden in verval en afgelegen grenssteden in aanmerking worden genomen.
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Amendement 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 174 van het Verdrag is 
bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio’s en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio’s of eilanden, in het bijzonder
plattelandsgebieden, regio’s die een 
industriële overgang doormaken en regio’s 
die kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, te verkleinen. Ingevolge 
artikel 175 van het Verdrag moet de Unie 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
ondersteunen door haar optreden via het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, het 
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, de 
Europese Investeringsbank en andere 
instrumenten.

(1) In artikel 174 van het Verdrag is 
bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's of eilanden, met bijzondere 
aandacht voor plattelandsgebieden, regio's 
die een industriële overgang doormaken en 
regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, bijvoorbeeld de meest 
noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grens- en bergregio's, te verkleinen. 
Ingevolge artikel 175 van het Verdrag 
moet de Unie de verwezenlijking van deze 
doelstellingen ondersteunen door haar 
optreden via het Europees Oriëntatie- en 
Garantiefonds voor de landbouw, afdeling 
Oriëntatie, het Europees Sociaal Fonds, het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, de Europese 
Investeringsbank en andere instrumenten.

Or. en

Amendement 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 174 van het Verdrag is (1) In artikel 174 van het Verdrag is 
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bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio’s en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio’s of eilanden, in het bijzonder 
plattelandsgebieden, regio’s die een 
industriële overgang doormaken en 
regio’s die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, te verkleinen. Ingevolge 
artikel 175 van het Verdrag moet de Unie 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
ondersteunen door haar optreden via het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, het 
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, de 
Europese Investeringsbank en andere 
instrumenten.

bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio’s en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio’s te verkleinen. Met betrekking tot 
die regio's wordt bijzondere aandacht 
besteed aan plattelandsgebieden, regio's 
die een industriële overgang doormaken 
en regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden. 
Ingevolge artikel 175 van het Verdrag 
moet de Unie de verwezenlijking van deze 
doelstellingen ondersteunen door haar 
optreden via het Europees Oriëntatie- en 
Garantiefonds voor de landbouw, afdeling 
Oriëntatie, het Europees Sociaal Fonds, het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, de Europese 
Investeringsbank en andere instrumenten.

Or. en

Amendement 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 174 van het Verdrag is 
bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio’s en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio’s of eilanden, in het bijzonder 
plattelandsgebieden, regio’s die een 
industriële overgang doormaken en 

(1) In artikel 174 van het Verdrag is 
bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio’s en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio’s. Binnen deze regio's gaat de 
aandacht in het bijzonder uit naar 
plattelandsgebieden, regio's die een 
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regio’s die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, te verkleinen. Ingevolge 
artikel 175 van het Verdrag moet de Unie 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
ondersteunen door haar optreden via het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, het
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, de 
Europese Investeringsbank en andere 
instrumenten.

industriële overgang doormaken en 
regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire regio's. 
Ingevolge artikel 175 van het Verdrag 
moet de Unie de verwezenlijking van deze 
doelstellingen ondersteunen door haar 
optreden via het Europees Oriëntatie- en 
Garantiefonds voor de landbouw, afdeling 
Oriëntatie, het Europees Sociaal Fonds, het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, de Europese 
Investeringsbank en andere instrumenten.

Or. fr

Amendement 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig de conclusies van de 
Europese Raad van 17 juni 2010, waarbij 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei werd 
goedgekeurd, moeten de Unie en de 
lidstaten zorg dragen voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, een 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie 
bevorderen en regionale verschillen 
verkleinen.

(2) Overeenkomstig de conclusies van de 
Europese Raad van 17 juni 2010, waarbij 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei werd 
goedgekeurd, moeten de Unie en de 
lidstaten zorg dragen voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, een 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie 
bevorderen en regionale verschillen 
verkleinen. Het cohesiebeleid speelt een 
overheersende rol voor het halen van de 
Europa 2020-doelstellingen en een 
degelijk, autonoom cohesiebeleid is een 
voorwaarde voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie. 

Or. en

Amendement 175
Ramona Nicole Mănescu
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bij het ontwerp en de 
tenuitvoerlegging van de 
structuurfondsen moeten de prioriteiten 
en principes worden weerspiegeld van de 
"Small Business Act" voor Europa, met 
name het principe "Denk eerst klein".

Or. en

Amendement 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De referentiegegevens die worden 
gebruikt bij de indeling en de verdeling 
van de cohesiemiddelen over de regio's en 
de lidstaten, kunnen in een situatie met 
een buitengewone crisis, zoals degene 
waarmee de Unie te maken heeft sinds 
2008, ontoereikend zijn om precies de 
economische en sociale effecten te 
weerspiegelen die de regio's en de 
lidstaten ondervinden, zodat deze 
referentiegegevens moeten worden 
herzien of gewijzigd, om ze aan te passen 
aan het niveau van reële convergentie 
waar de regio's en de lidstaten zich 
momenteel bevinden, uiterlijk twee jaar 
na het begin van de periode.

Or. es

Amendement 177
Nuno Teixeira
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De ultraperifere regio’s moeten in 
aanmerking komen voor specifieke 
maatregelen en extra financiering ter 
compensatie van de belemmeringen die 
voortvloeien uit de in artikel 349 van het 
Verdrag vermelde factoren.

(5) De ultraperifere regio’s moeten in 
aanmerking komen voor specifieke 
maatregelen en extra financiering ter 
compensatie van de belemmeringen die 
voortvloeien uit de in artikel 349 van het 
Verdrag vermelde factoren, met name de 
grote afstand, het insulaire karakter, de 
kleine oppervlakte, een moeilijk reliëf en 
klimaat en de economische 
afhankelijkheid van enkele producten, 
welke factoren door hun blijvende en 
cumulatieve karakter de economische en 
sociale ontwikkeling van deze gebieden 
ernstig schaden.

Or. pt

Motivering

Deze informatie staat al in artikel 349 van het Verdrag en moet door de bijzondere aard van 
de ultraperifere regio's ook worden opgenomen in het gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De ultraperifere regio’s moeten in 
aanmerking komen voor specifieke 
maatregelen en extra financiering ter 
compensatie van de belemmeringen die 
voortvloeien uit de in artikel 349 van het 
Verdrag vermelde factoren.

(5) De ultraperifere regio's moeten in 
aanmerking komen voor specifieke 
maatregelen en voldoende extra 
financiering om rekening te houden met 
de structurele omstandigheden op sociaal 
en economisch gebied en ter compensatie 
van de belemmeringen die voortvloeien uit 
de in artikel 349 van het Verdrag vermelde 
factoren.
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Or. es

Motivering

De afgelegen gebieden worden gekenmerkt, zoals is erkend in artikel 349, door een reeks 
permanente factoren, die door hun blijvende en cumulatieve karakter moeilijkheden creëren 
voor de regio's in kwestie en de ontwikkeling van deze regio's ernstig in gevaar brengen. De 
bedoelde regio' moeten een behandeling krijgen die op zijn minst vergelijkbaar is met die van 
de periode 2007-2013.

Amendement 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De ultraperifere regio’s moeten in 
aanmerking komen voor specifieke 
maatregelen en extra financiering ter 
compensatie van de belemmeringen die 
voortvloeien uit de in artikel 349 van het 
Verdrag vermelde factoren.

(5) De ultraperifere regio's moeten in 
aanmerking komen voor specifieke, 
doeltreffende maatregelen en extra 
financiering ter compensatie van de 
belemmeringen die voortvloeien uit de in 
artikel 349 van het Verdrag vermelde 
factoren.

Or. fr

Amendement 180
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Voor regio's die te maken hebben 
met bijzondere uitdagingen als gevolg van 
hun geografische ligging, bijvoorbeeld 
berggebieden, moeten specifieke 
maatregelen gelden en deze regio's 
moeten toegang krijgen tot voldoende 
middelen om de nadelen als gevolg van 
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hun geografische ligging te compenseren.

Or. de

Motivering

Berggebieden zien zich geconfronteerd met specifieke natuurlijke uitdagingen. Zij krijgen af 
te rekenen met problemen van diverse aard, zoals migratie en economische nadelen. Een 
geïntegreerde aanpak van de bijstandsverlening uit de structuurfondsen is daarom voor deze 
regio's van essentieel belang.

Amendement 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Ingevolge artikel 317 van het Verdrag 
moeten, in de 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 

(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 en de 
verkozen regionale en lokale autoriteiten 
worden verduidelijkt. Dankzij deze 
voorwaarden moet de Commissie de 
zekerheid kunnen krijgen dat de lidstaten 
en de verkozen regionale en lokale 
autoriteiten 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, de 
verkozen regionale en lokale autoriteiten
en de daartoe door hen aangewezen 
instanties dienen verantwoordelijk te zijn 
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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.

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. fr

Amendement 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 

(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, de economische en 
sociale partners en instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gendergelijkheid en non-
discriminatie te bevorderen, alsmede niet-
gouvernementele organisaties die sociale 
inclusie bevorderen en organisaties die 
actief zijn op het gebied van cultuur, 
onderwijs en jeugdbeleid. Er moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
groepen die gevolgen van de programma's 
kunnen ondervinden en eventueel 
moeilijkheden hebben om er invloed op 
uit te oefenen. Bij de samenwerking met 
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wijze betrokken worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de partnerschapscontracten 
en programma’s.

de partners moeten de beste praktijken 
worden gevolgd. Elke lidstaat moet zorgen 
voor een adequaat niveau van technische 
ondersteuning om de betrokkenheid en de 
deelname in alle fasen van het 
programmeringsproces 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.
Samen moeten de partners de 
verschillende territoriale niveaus 
overeenkomstig de institutionele structuur 
van de lidstaten vertegenwoordigen. De 
partners moeten hun leden selecteren en 
aanwijzen die hen in het toezichtcomité 
vertegenwoordigen. 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.

Or. en

Amendement 183
Peter Simon

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 

(9) Een lidstaat moet voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand 
brengen door een 
partnerschapsovereenkomst te sluiten met 
de bevoegde regionale en plaatselijke 
overheden. Overeenkomstig hun 
institutionele, juridische en financiële 
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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.

kader moeten de lidstaten ook 
samenwerken met de economische en 
sociale partners, andere overheden en
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.

Or. de

Motivering

Omdat steden een cruciale rol spelen in het tot stand brengen van een succesvol 
cohesiebeleid, moeten stedelijke autoriteiten ter verduidelijking ook expliciet worden 
genoemd in verband met partnerschapscontracten, naast regionale en lokale autoriteiten.

Amendement 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(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, de economische en 
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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.

sociale partners en 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. es

Motivering

De vaststelling van een gedragscode ondermijnt het principe van meerlagig bestuur. De 
indieners zijn van mening dat elke lidstaat overeenkomstig zijn politieke, sociale en 
economische structuur moet besluiten hoe de partners bij de zaak worden betrokken en zij zijn 
bovendien van mening dat voor het cohesiebeleid voldoende richtlijnen en richtsnoeren 
voorhanden zijn.

Amendement 185
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 

(9) Voor het partnerschapscontract en voor 
elk programma moet een lidstaat 
overeenkomstig zijn institutionele, 
juridische en financiële kader een 
partnerschap tot stand brengen met 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
regionale, plaatselijke, stedelijke en andere 
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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.

overheden, de economische en sociale 
partners en instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, kerken, 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.

Or. de

Amendement 186
Ramona Nicole Mănescu

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 

(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, de economische en 
sociale partners en instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen, dat gebaseerd is op zijn 
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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.

nationale hervormingsprogramma. 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
lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
partners op coherente wijze betrokken 
worden bij de voorbereiding, uitvoering, 
monitoring en evaluatie van de 
partnerschapscontracten en programma's.

Or. en

Amendement 187
Cornelia Ernst

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 

(9) Een lidstaat moet voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand 
brengen door een 
partnerschapsovereenkomst te sluiten met 
de bevoegde regionale en plaatselijke 
overheden en de economische en sociale 
partners. De lidstaten sluiten 
overeenkomstig hun institutionele, 
juridische en financiële kader ook een 
partnerschap met vertegenwoordigers van 
de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden, de 
economische en sociale partners en
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 
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wijze betrokken worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de partnerschapscontracten 
en programma’s.

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.

Or. en

Amendement 188
László Surján

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 

(9) Een lidstaat moet voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma in een zo vroeg mogelijke fase 
een partnerschap tot stand brengen met 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
regionale, plaatselijke, stedelijke en andere 
overheden, de economische en sociale 
partners en 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 
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voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de partnerschapscontracten 
en programma’s.

te zorgen dat de partners op coherente 
wijze betrokken worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de partnerschapscontracten 
en programma’s.

Or. en

Amendement 189
Younous Omarjee

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 samen met de betrokken 
verkozen regionale en lokale autoriteiten 
een partnerschap tot stand brengen met de 
andere overheden, de economische en 
sociale partners en 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.

Or. fr
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Amendement 190
Tamás Deutsch

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
partnerschapsovereenkomst en voor elk 
programma een partnerschap tot stand 
brengen door een 
partnerschapsovereenkomst te sluiten met 
de bevoegde regionale en plaatselijke
overheden. Overeenkomstig hun 
institutionele, juridische en financiële 
kader moeten de lidstaten ook 
samenwerken met economische en sociale 
partners, andere overheden, de 
economische en sociale partners en 
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
partnerschapsovereenkomst en 
programma's.
(De wijziging in 
"partnerschapsovereenkomst" is van 
toepassing op de hele tekst.)

Or. en
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Amendement 191
Mojca Kleva

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 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, vrouwenorganisaties 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.

Or. en

Amendement 192
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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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 brengt voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand door 
een partnerschapsovereenkomst te sluiten 
met de bevoegde regionale en plaatselijke 
overheden en de door hen aangewezen 
vertegenwoordigers. Overeenkomstig hun 
institutionele, juridische en financiële 
kader moeten de lidstaten ook 
samenwerken met de economische en 
sociale partners, andere overheden en
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.

Or. en

Amendement 193
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De activiteiten van de GSK-fondsen (10) De activiteiten van de GSK-fondsen 
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en de concrete acties die zij ondersteunen 
moeten in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke wetgeving van de Unie en de 
lidstaten die direct of indirect verband 
houdt met de uitvoering van een concrete 
actie.

en de concrete acties die zij ondersteunen 
moeten in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke wetgeving van de Unie en de 
lidstaten die direct of indirect verband 
houdt met de uitvoering van een concrete 
actie. Daarnaast moet samenhang met de 
strategische oriëntatie van het EU-
cohesiebeleid en de doelstellingen hiervan 
worden aangemoedigd met betrekking tot 
de wijzigingen in de toepasselijke EU-
wetgeving, met name in de bepalingen die 
betrekking hebben op de EU-
hulpverlening.

Or. de

Motivering

Bij de komende herziening van de regels die betrekking hebben op de EU-hulpverlening voor 
2014-2020, die voor vele activiteiten en projecten van het regionaal beleid van de EU voor 
2014-2020 de rechtsgrond vormen, moet ervoor worden gezorgd dat het EU-hulpbeleid en de 
strategische oriëntatie van het EU-cohesiebeleid met elkaar verenigbaar zijn. De wijzigingen 
in het Europese en nationale wetgevingskader mogen niet strijdig zijn met de doelstellingen 
en projecten van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020.

Amendement 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de context van haar inspanningen 
ter verbetering van de economische, 
territoriale en sociale cohesie moet de Unie 
er in alle fasen van de implementatie van 
de GSK-fondsen naar streven 
ongelijkheden op te heffen en de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen, 
alsmede discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden.

(11) In de context van haar inspanningen 
ter verbetering van de economische, 
territoriale en sociale cohesie streeft de 
Unie er in alle fasen van de implementatie 
van de GSK-fondsen naar ongelijkheden 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen, via een dubbele 
aanpak, enerzijds door systematisch 
rekening te houden met het genderaspect 
in alle fasen van de programmering en 
het tenuitvoerleggingsproces en 
anderzijds door bijkomende specifieke 
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acties. Er worden methoden gebruikt om 
de begroting met betrekking tot het 
genderaspect te evalueren, teneinde bij de 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van de 
programma's van alle fondsen rekening 
met het horizontale principe van 
gendergelijkheid te houden.

Or. en

Amendement 195
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de context van haar inspanningen 
ter verbetering van de economische, 
territoriale en sociale cohesie moet de Unie 
er in alle fasen van de implementatie van 
de GSK-fondsen naar streven 
ongelijkheden op te heffen en de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen, 
alsmede discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden.

(11) In de context van haar inspanningen 
ter verbetering van de economische, 
territoriale en sociale cohesie moet de Unie 
er in alle fasen van de voorbereiding en
implementatie van de onder het GSK 
vallende fondsen naar streven 
ongelijkheden op te heffen en te zorgen 
voor echte en effectieve gelijkheid van 
mannen en vrouwen, alsmede discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
oorsprong, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden.

Or. es

Motivering

In alle fasen van de voorbereiding en tenuitvoerlegging van de onder het GSK vallende 
fondsen moeten acties in aanmerking worden genomen om gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen te garanderen en discriminatie te bestrijden.

Amendement 196
Victor Boştinaru
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Europese Unie en de meeste 
lidstaten zijn partij bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, terwijl de 
overige lidstaten bezig zijn met de 
ratificatie hiervan. Bij de 
tenuitvoerlegging van de projecten is het 
van belang dat in de specificaties 
rekening wordt gehouden met de 
toegankelijkheid voor gehandicapten, 
zoals vermeld in artikel 9 van het 
bovenvermelde verdrag.

Or. en

Motivering

Na de ratificatie door de Europese Unie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap moeten projecten die financiële steun van de EU 
ontvangen, de toegankelijkheid voor gehandicapten nog beter garanderen dan voorheen.

Amendement 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In het kader van haar 
inspanningen om de economische, 
territoriale en sociale cohesie binnen de 
EU te vergroten, moet de Unie er in alle 
uitvoeringsstadia van de GSK-fondsen 
naar streven ongelijkheden weg te werken 
en de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen te bevorderen, rekening houdend 
met de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid1, het pact voor 
gendergelijkheid2 en de 
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uitvoeringsbesluiten en andere 
beleidsmaatregelen op communautair, 
nationaal en regionaal niveau ter 
uitvoering van artikel 8 van het Verdrag, 
en discriminatie op grond van geslacht, 
ras, etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid 
of handicap tegen te gaan, hierbij met 
name rekening houdend met het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap 
dat sinds 3 mei 2008 van kracht is, en met 
het EU-beleid ter uitvoering van dit VN-
verdrag.
_________
1 COM(2010)0491 definitief.
2 Europees Pact voor gendergelijkheid 
(2011-2020), goedgekeurd door de Raad 
op 7 maart 2011.

Or. en

Amendement 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Europese Unie en haar 
lidstaten zijn partij bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap; de lidstaten 
die nog geen partij zijn bij dit verdrag, zijn 
bezig met de ratificatie ervan. Bij de 
tenuitvoerlegging van projecten op dit 
gebied is het van belang dat de uit dit 
verdrag voortvloeiende verplichtingen, 
onder meer inzake onderwijs, 
tewerkstelling en toegankelijkheid, in alle 
door de GSK-fondsen gesteunde projecten 
in aanmerking genomen worden.
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Or. en

Amendement 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

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

Amendement 200
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

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, 

(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, 
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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.

waarbij het beginsel “de vervuiler betaalt” 
wordt toegepast.

Or. de

Amendement 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

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. en

Amendement 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

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 en toekomstige externe 
kosten zo laag mogelijk gehouden 
worden. 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.

Or. en

Amendement 203
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

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 

(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 
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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.

op het gebied van klimaatverandering te 
besteden, moeten de lidstaten aan de hand 
van door de Commissie in een 
uitvoeringshandeling vastgestelde 
methoden kwantitatieve informatie 
verstrekken over de steun voor deze 
doelstellingen en over de geraamde impact 
van deze steun op emissies.

Or. en

Amendement 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

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 eerbied 
voor, bescherming en verbetering van het 
milieu, de biodiversiteit en ecosystemen in 
het algemeen, waarbij onder meer 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.

Or. fr

Amendement 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de streefdoelen en doelstellingen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken, 
moeten de GSK-fondsen hun steun richten
op een beperkt aantal gemeenschappelijke
thematische doelstellingen. De precieze 
werkingssfeer van elk van de GSK-fondsen 
moet worden uiteengezet in specifieke 
regels voor elk fonds en kan eventueel 
slechts enkele van de in deze verordening 
gedefinieerde thematische doelstellingen 
omvatten.

(13) Om de streefdoelen en doelstellingen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken, 
moeten de GSK-fondsen zich toespitsen op 
thematische doelstellingen. De precieze 
werkingssfeer van elk van de GSK-fondsen 
wordt uiteengezet in specifieke regels voor 
elk fonds.

Or. en

Amendement 206
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de streefdoelen en doelstellingen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken, 
moeten de GSK-fondsen hun steun richten 
op een beperkt aantal gemeenschappelijke 
thematische doelstellingen. De precieze 
werkingssfeer van elk van de GSK-fondsen 
moet worden uiteengezet in specifieke 
regels voor elk fonds en kan eventueel 
slechts enkele van de in deze verordening 
gedefinieerde thematische doelstellingen 
omvatten.

(13) Om de streefdoelen en doelstellingen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken, 
moeten de GSK-fondsen hun steun richten 
op een beperkt aantal gemeenschappelijke 
thematische doelstellingen, die voldoende 
bewegingsvrijheid bieden om rekening te 
houden met de specifieke behoeften van 
de regio's en op gepaste wijze op deze 
behoeften in te spelen. De precieze 
werkingssfeer van elk van de GSK-fondsen 
moet worden uiteengezet in specifieke 
regels voor elk fonds en kan eventueel 
slechts enkele van de in deze verordening 
gedefinieerde thematische doelstellingen 
omvatten.

Or. en
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Amendement 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

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 
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) Om de doelstellingen en streefdoelen 
van de EU-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken, moet het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
zorgen voor de coördinatie van en het 
evenwicht tussen de 
investeringsprioriteiten en de thematische 
doelstellingen die de onder het GSK 
vallende fondsen kenmerken en die in 
deze verordening zijn vervat. Het 
gemeenschappelijk strategisch kader heeft 
tot doel 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 onder het GSK vallende fondsen en 
de coördinatie met ander beleid en andere 
instrumenten van de Unie op dit gebied 
vergemakkelijken. Het gemeenschappelijk 
strategisch kader moet in een bijlage bij 
deze verordening worden uiteengezet.

Or. en

Amendement 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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) Het gemeenschappelijk strategisch
kader bevat een niet-uitputtende lijst van 
aanbevolen acties die door elk GSK-fonds 
tijdens de financieringsperiode 2014-2020 
kunnen worden gesteund, wat de lidstaten 
helpt de doelstellingen van de Unie te 
bereiken en de samenhang en de 
consistentie van de programmering in het 
kader van de GSK-fondsen met het 
economische en werkgelegenheidsbeleid 
van de lidstaten en van de Unie te 
waarborgen, en tegelijkertijd toelaat de 
verschillende behoeften van de regio's te 
erkennen en de nodige flexibiliteit voor de 
ontwikkeling van deze regio's te 
garanderen. Het gemeenschappelijk 
strategisch kader moet de sectorale en 
territoriale coördinatie van 
steunmaatregelen van de Unie in het kader 
van de GSK-fondsen, waaronder 
multifondsbenaderingen en geïntegreerde 
territoriale benaderingen, en de 
coördinatie met ander beleid en andere 
instrumenten van de Unie op dit gebied 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 

(14) Om de in artikel 174 van het Verdrag
vastgelegde doelstellingen te 
verwezenlijken, moet de Commissie in een 
bijlage bij deze verordening een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
voorstellen dat een concrete invulling 
geeft aan de doelstellingen van de Unie, 
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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. 

met als doel de beleidsprioriteiten te 
coördineren en een evenwicht te bereiken 
met de specifieke thematische 
doelstellingen van de fondsen die 
voortvloeien uit de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen zoals 
vastgelegd in deze verordening. Het
gemeenschappelijk strategisch kader heeft 
tot doel 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. fr

Amendement 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
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) De Commissie moet 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.

Or. es
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Amendement 211
Tomasz Piotr Poręba

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 
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) Het bij deze verordening gevoegde
gemeenschappelijk strategisch kader 
vertaalt de doelstellingen van de Unie 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.

Or. en

Amendement 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In het gemeenschappelijk strategisch 
kader moeten daarom naast de 
belangrijkste gebieden voor steun ook 
territoriale vraagstukken, 
beleidsdoelstellingen, prioritaire gebieden 
voor samenwerking, 
coördinatiemechanismen en 
mechanismen voor samenhang en 
consistentie met het economisch beleid 

Schrappen
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van de lidstaten worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In het gemeenschappelijk strategisch 
kader moeten daarom naast de 
belangrijkste gebieden voor steun ook 
territoriale vraagstukken, 
beleidsdoelstellingen, prioritaire gebieden 
voor samenwerking, 
coördinatiemechanismen en mechanismen 
voor samenhang en consistentie met het 
economisch beleid van de lidstaten worden 
vastgesteld.

(15) In het gemeenschappelijk strategisch 
kader moeten daarom naast de 
belangrijkste gebieden voor steun ook 
territoriale vraagstukken, 
beleidsdoelstellingen, prioritaire gebieden 
voor samenwerking, 
coördinatiemechanismen en mechanismen 
voor samenhang en consistentie met het 
economisch beleid van de lidstaten alsook 
met macroregionale strategieën en 
zeegebiedstrategieën, indien lidstaten en 
regio's aan dergelijke strategieën 
deelnemen, worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Een goede coördinatie tussen de fondsen en macroregionale strategieën en
zeegebiedstrategieën is belangrijk om te garanderen dat de fondsen voldoende middelen voor 
deze strategieën uittrekken.

Amendement 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling
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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. es

Amendement 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 door de Commissie 
goedgekeurde gemeenschappelijk 
strategisch kader moet elke lidstaat, in 
overleg met de gekozen regionale en 
lokale overheden, 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 in artikel 174 van het 
Verdrag vastgelegde doelstellingen van de 
Unie, die het mogelijk moeten maken om 
binnen de Europese Unie een eerlijke en 
uitgebalanceerde sociale markteconomie 
tot stand te brengen, te bereiken door 
middel van de programmering van de 
GSK-fondsen. 

Or. fr
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Amendement 216
Luís Paulo Alves

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 door de Commissie 
goedgekeurde gemeenschappelijk 
strategisch kader moet elke lidstaat, in 
samenwerking met zijn partners en in 
overleg met de Commissie, op het 
passende territoriale niveau en in 
overeenstemming met zijn institutionele, 
wettelijke en financiële kader 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. pt

Amendement 217
Ramona Nicole Mănescu

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 

(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 dat 
gebaseerd is op zijn nationale 
hervormingsprogramma. Dit 
partnerschapscontract moet de in het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
opgenomen elementen vertalen naar de 
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middel van de programmering van de 
GSK-fondsen.

nationale context en vaste verbintenissen 
bevatten om de doelstellingen van de Unie 
te bereiken door middel van de 
programmering van de GSK-fondsen.

Or. en

Amendement 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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 door de Commissie 
goedgekeurde gemeenschappelijk 
strategisch kader moet elke lidstaat, in 
samenwerking met zijn partners, conform 
artikel 5, 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. en

Amendement 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 

(16) Elke lidstaat moet in samenwerking 
met zijn partners, zoals bepaald in 
artikel 5 van deze verordening,  en in 
overleg met de Commissie, een 
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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.

partnerschapscontract opstellen. Dit moet 
bepaalde in het gemeenschappelijk 
strategisch kader opgenomen elementen 
omvatten en naar de nationale context 
vertalen, en vaste verbintenissen bevatten 
om de doelstellingen van de Unie te 
bereiken door middel van de 
programmering van de GSK-fondsen.

Or. en

Amendement 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 om 
de noodzakelijke kadervoorwaarden voor 
een doeltreffend gebruik van de door de 
Unie verleende steun te waarborgen. Een 
ex-antevoorwaarde moet alleen worden 
toegepast als die rechtstreeks verband 
houdt met en effect heeft op de doelmatige 
uitvoering van de GSK-fondsen en die 
voorwaarde het regelgevingskader dat op 
de desbetreffende EU-beleidsterreinen 
van toepassing is, niet te buiten gaat. Bij
haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma’s 
moet de Commissie de informatie 
beoordelen die door de lidstaten wordt 
verstrekt over het vervullen van de ex-
antevoorwaarden.

Or. en
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Amendement 221
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, 
indien deze rechtstreeks verband houden 
met en een rechtstreekse impact hebben 
op de effectieve uitvoering van de onder 
het GSK vallende fondsen, 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 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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 

(17) De lidstaten moeten de steun 
concentreren om te zorgen voor een 
belangrijke bijdrage aan het bereiken van 
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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.

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. Deze 
ex-antevoorwaarden mogen alleen 
worden gebruikt als ze rechtstreeks 
verband houden met de uitvoering van de 
fondsen. In het kader van haar beoordeling 
van het partnerschapscontract en de 
programma’s beoordeelt de Europese 
Commissie de informatie die door de 
lidstaten wordt verstrekt over het 
toepassing van de ex-antevoorwaarden. 
Wanneer niet aan een ex-antevoorwaarde 
wordt voldaan, moet de Commissie 
betalingen aan het programma kunnen 
schorsen.

Or. fr

Amendement 223
María Irigoyen Pérez

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 

(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, regionale en plaatselijke
ontwikkelingsbehoeften. De Commissie 
houdt in het kader van haar beoordeling 
van het partnerschapscontract en de 
programma’s toezicht op de naleving van
deze ex-antevoorwaarden, met als doel de 
noodzakelijke kadervoorwaarden voor een 
doeltreffend gebruik van de middelen van 
de Unie te waarborgen.
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deze ex-antevoorwaarden wordt voldaan.
Wanneer niet aan een ex-antevoorwaarde 
wordt voldaan, moet de Commissie 
betalingen aan het programma kunnen 
schorsen.

Or. es

Motivering

Er moet rekening gehouden worden met nationale, regionale en plaatselijke behoeften en 
kenmerken. Het toezicht op de naleving van de relevante ex-antevoorwaarden is noodzakelijk 
om het doeltreffende gebruik van elk van de fondsen te garanderen. De betalingen aan het 
programma mogen evenwel in geen geval opgeschort worden.

Amendement 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 ter 
garantie van de noodzakelijke
voorafgaande voorwaarden die verband 
houden met en een rechtstreekse impact 
hebben op het doeltreffende en efficiënte
gebruik van de door de Unie verleende 
steun. De Commissie moet in het kader van 
haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma’s 
beoordelen of aan deze ex-
antevoorwaarden wordt voldaan. 
Inbreuken op relevante ex-
antevoorwaarden kunnen een reden 
vormen voor de opschorting van de 
betalingen door de Commissie. Indien de
betalingen worden opgeschort, moet de 
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Commissie de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid alsook de 
bevoegdheden van elk betrokken 
administratief niveau eerbiedigen.

Or. es

Amendement 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 regionale behoeften inzake 
duurzame ontwikkeling. Er moeten 
relevante 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.

Or. en

Amendement 226
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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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 
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.

(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. 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 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

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 

(18) Voor elk programma moet een 
prestatiekader worden vastgesteld teneinde 
toezicht te kunnen uitoefenen op de 
vorderingen die in de loop van de 
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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 
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.

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 
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 
ernstige problemen ondervindt of dreigt te 
ondervinden met betrekking tot zijn 
financiële stabiliteit, moet deze lidstaat 
kunnen verzoeken dat deze middelen hem 
ter beschikking worden gesteld in het 
kader van een specifiek, door de 
Commissie beheerd groeiprogramma. Dit 
moet gebeuren op basis van de relevante 
programma's, rekening houdend met de 
prioriteiten en met een zo groot mogelijke 
economische efficiëntie. Doel van dit 
mechanisme is een verdere verslechtering 
van de economisch geremde situatie te 
vermijden.

Or. de

Amendement 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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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 
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.

(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.

Or. en

Amendement 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor elk programma moet een (18) Voor elk programma moet een 
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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 
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.

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. Wanneer de tekortkomingen bij 
het bereiken van mijlpalen of streefdoelen 
significant zijn, moet de Commissie 
vastleggingen 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. it

Motivering

De schorsing van betalingen in een periode van economische crisis kan te veel schade 
opleveren, met name in regio's die nauwelijks in staat zijn het te absorberen.

Amendement 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor elk programma moet een 
prestatiekader worden vastgesteld teneinde 

(18) Voor elk programma moet een 
prestatiekader worden vastgesteld teneinde 
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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 
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.

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. De Commissie wijst elk van de 
lidstaten het percentage van hun 
prestatiereserve toe dat overeenkomt met 
het percentage succesvolle programma's 
in het totaal aan toegewezen middelen van 
de betreffende lidstaat. In dit verband 
houdt de Commissie naar behoren 
rekening met het antwoord op de vraag of 
onvoorspelbare externe factoren, waarop 
het betreffende programma geen invloed 
heeft kunnen uitoefenen, tekortkomingen 
hebben veroorzaakt bij het bereiken van 
mijlpalen. De lidstaten verdelen de 
prestatiereserve gelijkmatig over alle 
programma's die hun mijlpalen hebben 
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.

Or. en

Amendement 231
María Irigoyen Pérez

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 

(18) Voor elk programma moet een op 
positieve prikkels gebaseerd prestatiekader 
worden vastgesteld teneinde toezicht te 
kunnen uitoefenen op de vorderingen die in 
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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 
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.

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 die hierom 
vragen. 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. 

Or. es

Motivering

Het systeem voor evaluatie van de prestaties moet gericht zijn op positieve prikkels en niet op 
overdracht van middelen naar de best presterende programma's. Met vrijwillige deelname 
wordt voorkomen dat er doelstellingen worden gesteld die gemakkelijk haalbaar zijn en 
derhalve weinig effect hebben.

Amendement 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(18) Voor elk programma moet een 
prestatiekader worden vastgesteld teneinde 
toezicht te kunnen uitoefenen op de 
vorderingen die in de loop van de 
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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 
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.

programmeringsperiode met betrekking tot 
de doelstellingen en streefdoelen van elk 
programma worden gemaakt.

Or. es

Amendement 233
Younous Omarjee

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 

(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. Gedurende de 
programmeringsperiode moet worden 
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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.

voorzien in een op de automatische 
kredieten gebaseerde flexibiliteitsreserve.

Or. fr

Amendement 234
Tomasz Piotr Poręba

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
dan een land bestrijken, moet er voor deze 
programma’s geen prestatiereserve komen. 

(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 
nationale 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. 
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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. en

Amendement 235
Victor Boştinaru

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 
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 

Schrappen
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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. en

Amendement 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

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 
van aanbevelingen van de Raad om 
macro-economische onevenwichtigheden 
en sociale en economische problemen aan 

Schrappen
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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. en

Amendement 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

Schrappen
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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.

Or. fr

Amendement 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

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, 

(19) Wanneer een nauwere band tussen het 
cohesiebeleid en het economisch bestuur 
van de Unie tot stand wordt gebracht, 
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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 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.

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 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 passende maatregelen 
heeft genomen, moet de Commissie de 
geschorste betalingen en vastleggingen in 
een door haar beheerd en gecontroleerd 
programma kunnen plaatsen. In dit 
programma moet prioriteit worden 
gegeven aan een zo groot mogelijke 
toename van de groei, bijvoorbeeld door 
subsidiëring van op het bedrijfsleven 
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gerichte infrastructuurprojecten, teneinde 
verdere nadelige gevolgen voor de 
regionale economie en de sociale situatie 
te voorkomen.

Or. de

Amendement 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 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 

(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 onder 
de gemeenschappelijke verordening (GV) 
vallende fondsen gebaseerd is op gezond 
economisch beleid en dat de onder de GV 
vallende 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 van 
aanbevelingen van de Raad om macro-
economische onevenwichtigheden en 
sociale en economische problemen aan te 
pakken.
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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. en

Amendement 240
María Irigoyen Pérez

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 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 

(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 van aanbevelingen van 
de Raad om macro-economische 
onevenwichtigheden en sociale en 
economische problemen aan te pakken. 
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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. es

Motivering

De mogelijkheid om betalingen te schorsen vanwege economisch beleid vertoont 
onevenwichtigheden en leidt ertoe dat de regio's worden bestraft als op nationaal niveau 
aanbevelingen inzake economisch bestuur niet worden opgevolgd. Bovendien betekent dit dat 
instrumenten van het cohesiebeleid voor andere dan de oorspronkelijk beoogde doeleinden 
worden gebruikt, en derhalve niet voor het nastreven van hun doelstellingen.

Amendement 241
Luís Paulo Alves

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 

(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 
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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.

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.

Or. pt

Amendement 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer een nauwere band tussen het 
cohesiebeleid en het economisch bestuur 

(19) Wanneer een nauwere band tussen het 
cohesiebeleid en het economisch bestuur 
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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 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.

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 kan gepaard gaan 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. 

Or. es

Motivering

Een overweging is niet de meest geschikte plaats om dit soort kwesties grondig onder de loep 
te nemen.
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Amendement 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 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 

(19) Wanneer een nauwere band tussen het 
cohesiebeleid en het economisch en 
sociaal bestuur van de Unie tot stand wordt 
gebracht, kan de doeltreffendheid van de 
uitgaven in het kader van de GSK-fondsen 
worden verbeterd door deze te baseren op 
de uitvoering van slim, inclusief en 
duurzaam economisch en sociaal beleid. 
Het is belangrijk 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 van aanbevelingen van 
de Raad om macro-economische 
onevenwichtigheden en sociale en 
economische problemen aan te pakken.
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worden beëindigd en er moeten weer 
fondsen voor de betrokken lidstaat 
beschikbaar zijn zodra deze de 
noodzakelijke actie onderneemt.

Or. fr

Amendement 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

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 te kunnen nemen inzake de 
voorschriften en voorwaarden die op een 
dergelijk programma van toepassing zijn, 
met name op basis van de middelen die 
vanwege correcties en schorsingen met 
betrekking tot de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds zijn vrijgegeven;

Or. de

Amendement 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei centraal staat, moeten de elementen 
worden vastgesteld die alle programma’s 
gemeen hebben. Om de samenhang van de 
programmeringsregelingen voor de GSK-
fondsen te waarborgen, moeten de 
procedures voor de goedkeuring en 

(20) Om ervoor te zorgen dat 
verwezenlijking van economische, sociale 
en territoriale cohesie alsmede 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei centraal staan, moeten de elementen 
worden vastgesteld die alle programma's 
gemeen hebben. Om de samenhang van de 
programmeringsregelingen voor de GSK-
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wijziging van de programma’s op elkaar 
worden afgestemd. Bij de programmering 
moet worden gezorgd voor samenhang met 
het gemeenschappelijk strategisch kader en 
het partnerschapscontract en voor 
coördinatie van de GSK-fonden onderling 
en met de andere bestaande 
financieringsinstrumenten en de Europese 
Investeringsbank.

fondsen te waarborgen, moeten de 
procedures voor de goedkeuring en 
wijziging van de programma’s op elkaar 
worden afgestemd. Bij de programmering 
moet worden gezorgd voor samenhang met 
het gemeenschappelijk strategisch kader en 
het partnerschapscontract en voor 
coördinatie van de GSK-fonden onderling 
en met de andere bestaande 
financieringsinstrumenten en de Europese 
Investeringsbank.

Or. en

Amendement 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het Verdrag heeft territoriale 
samenhang als doel toegevoegd aan
economische en sociale samenhang, en het 
is noodzakelijk in te gaan op de rol van 
steden, functionele geografische gebieden 
en subregionale gebieden die te kampen 
hebben met specifieke geografische of 
demografische problemen. Om het 
potentieel op lokaal niveau beter te 
mobiliseren, is het daarom noodzakelijk 
de vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling te versterken en te 
vergemakkelijken door 
gemeenschappelijke regels en nauwe 
samenwerking voor alle GSK-fondsen 
voor te schrijven. Het is van wezenlijk 
belang dat lokale actiegroepen die de 
belangen van de gemeenschap 
vertegenwoordigen verantwoordelijkheid 
voor de implementatie van lokale 
ontwikkelingsstrategieën krijgen.

(21) Het Verdrag heeft territoriale 
samenhang aangewezen als belangrijkste 
instrument om economische en sociale 
samenhang te bereiken, en het is 
noodzakelijk in te gaan op de rol van 
steden, stedelijke gebieden, functionele 
geografische gebieden en subregionale 
gebieden die te kampen hebben met 
specifieke geografische of demografische 
problemen. De geïntegreerde territoriale 
aanpak zoals vastgelegd in artikel 99 van 
deze verordening moet derhalve het 
belangrijkste instrument zijn om 
succesvolle duurzame ontwikkeling van 
dergelijke gebieden te bereiken en om 
werkgelegenheid, sociale inclusie en 
welvaart van de inwoners van deze 
gebieden te bevorderen.

Or. en
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Amendement 247
László Surján

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het Verdrag heeft territoriale 
samenhang als doel toegevoegd aan 
economische en sociale samenhang, en het 
is noodzakelijk in te gaan op de rol van 
steden, functionele geografische gebieden 
en subregionale gebieden die te kampen 
hebben met specifieke geografische of 
demografische problemen. Om het 
potentieel op lokaal niveau beter te 
mobiliseren, is het daarom noodzakelijk de 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling te versterken en te 
vergemakkelijken door 
gemeenschappelijke regels en nauwe 
samenwerking voor alle GSK-fondsen voor 
te schrijven. Het is van wezenlijk belang 
dat lokale actiegroepen die de belangen 
van de gemeenschap vertegenwoordigen 
verantwoordelijkheid voor de 
implementatie van lokale 
ontwikkelingsstrategieën krijgen.

(21) Het Verdrag heeft territoriale 
samenhang als doel toegevoegd aan 
economische en sociale samenhang, en het 
is noodzakelijk in te gaan op de rol van 
steden, functionele geografische gebieden 
en subregionale gebieden die te kampen 
hebben met specifieke geografische of 
demografische problemen, waaronder ook 
interetnische spanningen. Om het 
potentieel op lokaal niveau beter te 
mobiliseren, is het daarom noodzakelijk de 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling te versterken en te 
vergemakkelijken door 
gemeenschappelijke regels en nauwe 
samenwerking voor alle GSK-fondsen voor 
te schrijven. Capaciteitsopbouw is voor de 
lokale belanghebbenden van kapitaal 
belang. Het is van wezenlijk belang dat 
lokale actiegroepen die de belangen van de 
gemeenschap vertegenwoordigen 
verantwoordelijkheid voor de 
implementatie van lokale 
ontwikkelingsstrategieën krijgen.

Or. en

Amendement 248
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het Verdrag heeft territoriale 
samenhang als doel toegevoegd aan 

(21) Het Verdrag heeft territoriale 
samenhang als doel toegevoegd aan 
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economische en sociale samenhang, en het 
is noodzakelijk in te gaan op de rol van 
steden, functionele geografische gebieden 
en subregionale gebieden die te kampen 
hebben met specifieke geografische of 
demografische problemen. Om het 
potentieel op lokaal niveau beter te 
mobiliseren, is het daarom noodzakelijk de 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling te versterken en te 
vergemakkelijken door 
gemeenschappelijke regels en nauwe 
samenwerking voor alle GSK-fondsen voor 
te schrijven. Het is van wezenlijk belang 
dat lokale actiegroepen die de belangen 
van de gemeenschap vertegenwoordigen 
verantwoordelijkheid voor de 
implementatie van lokale 
ontwikkelingsstrategieën krijgen.

economische en sociale samenhang, en het 
is noodzakelijk in te gaan op de rol van 
steden, functionele geografische gebieden 
en subregionale gebieden die te kampen 
hebben met specifieke geografische of 
demografische problemen, met name 
berggebieden. Om het potentieel op lokaal 
niveau beter te mobiliseren, is het daarom 
noodzakelijk de vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling te versterken 
en te vergemakkelijken door 
gemeenschappelijke regels en nauwe 
samenwerking voor alle GSK-fondsen voor 
te schrijven. Het is van wezenlijk belang 
dat lokale actiegroepen die de belangen 
van de gemeenschap vertegenwoordigen 
verantwoordelijkheid voor de 
implementatie van lokale 
ontwikkelingsstrategieën krijgen.

Or. de

Motivering

Berggebieden zien zich geconfronteerd met specifieke natuurlijke uitdagingen. Zij krijgen af 
te rekenen met problemen van diverse aard, zoals migratie en economische nadelen. Een 
geïntegreerde aanpak van de bijstandsverlening uit de structuurfondsen is daarom voor deze 
regio's van essentieel belang.

Amendement 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om het potentieel op lokaal 
niveau beter te mobiliseren, is het daarom 
noodzakelijk de vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling te versterken 
en te vergemakkelijken door 
gemeenschappelijke regels en nauwe 
samenwerking voor alle GSK-fondsen 
voor te schrijven. Het is van wezenlijk 
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belang dat lokale actiegroepen, met 
inbegrip van LEADER-groepen, die de
belangen van de gemeenschap 
vertegenwoordigen, verantwoordelijkheid 
voor de implementatie van lokale 
ontwikkelingsstrategieën krijgen.

Or. en

Amendement 250
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De ontwikkeling van nieuwe 
macro-economische strategieën, met 
name de strategie voor de alpiene 
macroregio, moet door de Europese Unie 
worden ondersteund.

Or. de

Motivering

Het Alpengebied heeft te kampen met specifieke demografische en natuurlijke uitdagingen.
Macroregio's zijn een adequaat en nuttig instrument om deze problemen op transnationaal en 
grensoverschrijdend niveau het hoofd te bieden. De instelling van een alpiene macroregio zou 
de lokale bevolking aanzienlijke voordelen opleveren.

Amendement 251
Mojca Kleva

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 

(22) Financieringsinstrumenten worden 
steeds belangrijker wegens hun 
hefboomeffect op gemeenschappelijke 
verordeningsfondsen en hun vermogen 
uiteenlopende vormen van publieke en 
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combineren ter ondersteuning van 
beleidsdoelstellingen van de overheid, en 
omdat revolverende financieringsvormen 
de steun op langere termijn duurzamer 
maakt.

private middelen te combineren ter 
ondersteuning van beleidsdoelstellingen 
van de overheid, alsmede hun capaciteit 
om een doorlopende stroom van 
financiële middelen te garanderen voor 
strategische investeringen, waardoor 
langetermijn- en duurzame investeringen 
worden ondersteund en het 
groeipotentieel van de Unie wordt 
vergroot.

Or. en

Amendement 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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. Subsidiëring moet altijd als optie 
beschikbaar blijven en het is aan de 
actoren ter plaatse om een op de regionale 
behoeften afgestemde financieringsmix te 
kiezen.

Or. en

Amendement 253
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Door de GSK-fondsen ondersteunde 
financieringsinstrumenten moeten worden 
gebruikt om op kosteneffectieve wijze en 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de programma’s tegemoet te komen 
aan specifieke behoeften van de markt, 
maar mogen niet in de plaats komen van 
private financiering. Daarom moet het 
besluit steunmaatregelen door middel van 
financieringsinstrumenten te financieren, 
worden genomen op basis van een ex-ante-
analyse.

(23) Door de gemeenschappelijke 
verordeningsfondsen ondersteunde 
financieringsinstrumenten moeten worden 
gebruikt om tekortkomingen van de markt 
of suboptimale investeringssituaties vast 
te stellen en aan te pakken, teneinde zo op 
kosteneffectieve wijze en in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de programma's tegemoet te komen 
aan specifieke behoeften van de markt, 
maar mogen niet in de plaats komen van 
private financiering. Daarom moet het 
besluit steunmaatregelen door middel van 
financieringsinstrumenten te financieren, 
worden genomen op basis van een ex-ante 
beoordeling, waarin rechtstreeks tegemoet 
wordt gekomen aan lokale en regionale 
investeringsbehoeften en -potentieel, de 
mogelijkheden voor deelname van de 
private sector worden verkend en de door 
de financieringsinstrumenten in kwestie 
gegenereerde toegevoegde waarde wordt 
geëvalueerd, teneinde er op die manier 
voor te zorgen dat flexibele en efficiënte 
antwoorden worden gevonden voor de 
uitdagingen op het gebied van 
ontwikkeling waarmee de Europese 
regio´s kampen.

Or. en

Amendement 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Door de GSK-fondsen ondersteunde 
financieringsinstrumenten moeten worden 
gebruikt om op kosteneffectieve wijze en 

(23) Door de GSK-fondsen ondersteunde 
financieringsinstrumenten moeten worden 
gebruikt om op kosteneffectieve wijze en 
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in overeenstemming met de doelstellingen 
van de programma's tegemoet te komen 
aan specifieke behoeften van de markt, 
maar mogen niet in de plaats komen van
private financiering. Daarom moet het 
besluit steunmaatregelen door middel van 
financieringsinstrumenten te financieren, 
worden genomen op basis van een ex-ante-
analyse.

in overeenstemming met de doelstellingen 
van de programma's tegemoet te komen 
aan specifieke behoeften van de markt, 
maar mogen niet in de plaats komen van 
private financiering. Daarom moet het 
besluit steunmaatregelen door middel van 
financieringsinstrumenten te financieren, 
worden genomen op basis van een ex-ante-
analyse en op het passende niveau aan 
democratische controle worden 
onderworpen.

Or. en

Amendement 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Door de GSK-fondsen ondersteunde 
financieringsinstrumenten moeten worden 
gebruikt om op kosteneffectieve wijze en 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de programma's tegemoet te komen 
aan specifieke behoeften van de markt, 
maar mogen niet in de plaats komen van 
private financiering. Daarom moet het 
besluit steunmaatregelen door middel van 
financieringsinstrumenten te financieren, 
worden genomen op basis van een ex-ante-
analyse.

(23) Door de GSK-fondsen ondersteunde 
financieringsinstrumenten moeten worden 
gebruikt om op een kosteneffectieve wijze 
en in overeenstemming met de 
doelstellingen van de programma's te 
voorzien in de specifieke behoeften en 
tekortkomingen van de markt, maar mogen 
niet in de plaats komen van private 
financiering. Daarom moet het besluit 
steunmaatregelen door middel van 
financieringsinstrumenten te financieren, 
worden genomen op basis van een ex-ante-
analyse.

Or. es

Amendement 256
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Overweging 24



AM\903190NL.doc 71/190 PE489.656v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Financieringsinstrumenten moeten 
zodanig worden ontworpen en 
geïmplementeerd dat een substantiële 
participatie van particuliere investeerders 
en financiële instellingen op basis van 
deugdelijke risicodeling wordt bevorderd.
Om voldoende attractief voor de 
particuliere sector te zijn, moeten 
financieringsinstrumenten flexibel worden 
ontworpen en geïmplementeerd. De 
beheersautoriteiten moeten derhalve een 
beslissing nemen over de meest geschikte 
vormen om, in overeenstemming met de 
doelstellingen van het desbetreffende 
programma, financieringsinstrumenten in 
te zetten voor de aanpak van de specifieke 
behoeften van de doelregio’s.

(24) Financieringsinstrumenten moeten 
zodanig worden ontworpen en 
geïmplementeerd dat een substantiële 
participatie van particuliere investeerders 
en financiële instellingen op basis van 
deugdelijke risicodeling wordt bevorderd.
Om voldoende attractief voor de 
particuliere sector te zijn, moeten de
financieringsinstrumenten eenvoudig en 
roulerend zijn qua opzet, moeten zij een 
katalysatoreffect bewerkstelligen en
flexibel worden ontworpen en 
geïmplementeerd. De beheersautoriteiten 
moeten derhalve een beslissing nemen over 
de meest geschikte vormen om, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van het desbetreffende programma, 
financieringsinstrumenten in te zetten voor 
de aanpak van de specifieke behoeften van 
de doelregio’s.

Or. en

Amendement 257
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Het bedrag van de op enig tijdstip uit 
de GSK-fondsen aan 
financieringsinstrumenten verstrekte 
middelen moet in overeenstemming zijn 
met het bedrag dat nodig is voor de 
uitvoering van de geplande investeringen 
en voor betalingen aan eindontvangers, met 
inbegrip van beheerskosten en -
vergoedingen, en dat is bepaald op basis 
van bedrijfsplannen en cashflowprognoses 
voor een vooraf bepaalde periode van niet 
meer dan twee jaar.

(26) Het bedrag van de op enig tijdstip uit 
de gemeenschappelijke 
verordeningsfondsen aan 
financieringsinstrumenten verstrekte 
middelen moet in overeenstemming zijn 
met het bedrag dat nodig is voor de 
uitvoering van de geplande investeringen 
en voor betalingen aan eindontvangers, met 
inbegrip van beheerskosten en -
vergoedingen, en dat is bepaald op basis 
van bedrijfsplannen en cashflowprognoses 
voor een vooraf bepaalde periode van niet 
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meer dan twee jaar.

Or. en

Amendement 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

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. Deze 
toeschrijfbare en resterende middelen 
moeten samen de overige beschikbare 
middelen, die bijvoorbeeld afkomstig zijn 
van financiële correcties, beschikbaar 
worden gesteld aan lidstaten die te 
kampen hebben met ernstige financiële 
stabiliteitsproblemen en moeten worden 
beheerd door de Commissie, waarbij 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
meest effectieve maatregelen om de groei 
te stimuleren. 

Or. de
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Amendement 259
Mojca Kleva

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
gemeenschappelijke verordeningsfondsen
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
gemeenschappelijke verordeningsfondsen, 
met inbegrip van het gebruik van 
resterende middelen na afsluiting van de 
programma’s. De beheersinstanties, de 
lidstaten en de Commissie moeten nadere 
rapportagevoorschriften vaststellen met 
betrekking tot de bewuste 
financieringsinstrumenten. In een bijlage 
bij het jaarlijkse uitvoeringsverslag 
dienen de lidstaten een specifiek verslag 
op te nemen over de operaties waarbij 
gebruik wordt gemaakt van deze 
financieringsinstrumenten. Om de 
transparantie en de effectiviteit van de 
financieringsinstrumenten verder te 
verbeteren, moet de Commissie voor de 
respectieve fondsen die onder de 
gemeenschappelijke verordening, de 
thematische doelstellingen en de lidstaten 
vallen jaarlijks een samenvatting 
opmaken van de gerapporteerde gegevens 
over het gebruik en de effectiviteit van die 
financieringsinstrumenten.

Or. en
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Amendement 260
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De Commissie moet komen met 
concrete maatregelen ter bevordering van 
de verspreiding van informatie en 
knowhow over het gebruik van 
financieringsinstrumenten en moet de 
technische capaciteit helpen vergroten 
voor de toepassing en het beheer van 
financieringsinstrumenten op het niveau 
van beheersinstanties, financiële 
intermediairs en andere actoren die 
daarbij betrokken zijn teneinde de 
bewuste financieringsinstrumenten 
effectiever te kunnen inzetten.

Or. en

Amendement 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De regelingen van de GSK-fondsen 
inzake toezicht en verslaglegging moeten 
op elkaar worden afgestemd om de 
beheersregelingen op alle niveaus te 
vereenvoudigen. Het is van belang te 
zorgen voor evenredige 
verslagleggingsvereisten, maar daarnaast 
ook voor de beschikbaarheid van 
uitgebreide informatie over de vorderingen 
die op de belangrijkste geëvalueerde 
punten zijn gemaakt. Daarom moeten de 
verslagleggingsvereisten aangepast zijn aan 
de informatiebehoeften in bepaalde jaren 

(29) De regelingen van de GSK-fondsen 
inzake toezicht en verslaglegging moeten 
op elkaar worden afgestemd om de 
beheersregelingen op alle niveaus te 
vereenvoudigen. Het is van belang te 
zorgen voor evenredige 
verslagleggingsvereisten, maar daarnaast 
ook voor de beschikbaarheid van 
uitgebreide informatie over de vorderingen 
die op de belangrijkste geëvalueerde 
punten zijn gemaakt. Daarom moeten de 
verslagleggingsvereisten aangepast zijn aan 
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en afgestemd zijn op het tijdschema voor 
de prestatie-evaluaties.

de informatiebehoeften .

Or. es

Amendement 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De regelingen van de GSK-fondsen 
inzake toezicht en verslaglegging moeten 
op elkaar worden afgestemd om de 
beheersregelingen op alle niveaus te 
vereenvoudigen. Het is van belang te 
zorgen voor evenredige 
verslagleggingsvereisten, maar daarnaast 
ook voor de beschikbaarheid van 
uitgebreide informatie over de vorderingen 
die op de belangrijkste geëvalueerde 
punten zijn gemaakt. Daarom moeten de 
verslagleggingsvereisten aangepast zijn aan 
de informatiebehoeften in bepaalde jaren 
en afgestemd zijn op het tijdschema voor 
de prestatie-evaluaties.

(29) De regelingen van de GSK-fondsen 
inzake toezicht en verslaglegging moeten 
op elkaar worden afgestemd om de 
beheersregelingen op alle niveaus te 
vereenvoudigen. Het is van belang te 
zorgen voor evenredige 
verslagleggingsvereisten, maar daarnaast 
ook voor de beschikbaarheid van 
uitgebreide informatie over de vorderingen 
die op de belangrijkste geëvalueerde 
punten zijn gemaakt. Daarom moeten de 
verslagleggingsvereisten aangepast zijn aan 
de informatiebehoeften in bepaalde jaren.

Or. fr

Amendement 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De doeltreffendheid, de doelmatigheid 
en het effect van de hulp uit de GSK-
fondsen moeten worden geëvalueerd 
teneinde de kwaliteit van de 
tenuitvoerlegging en opzet van 

(32) De doeltreffendheid, de doelmatigheid 
en het effect van de hulp uit de GSK-
fondsen moeten worden geëvalueerd 
teneinde de kwaliteit van de 
tenuitvoerlegging en opzet van 
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programma's te verbeteren en om te 
bepalen welk effect de programma's 
hebben op de streefdoelen van de strategie 
van de Unie voor slimme, duurzame en
inclusieve groei en, waar dit relevant is, op 
het bbp en de werkloosheid. De 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
de Commissie in dit verband moeten 
worden gespecificeerd.

programma's te verbeteren en om te 
bepalen welk effect de programma's 
hebben op de in artikel 174 van het 
Verdrag gedefinieerde specifieke
streefdoelen van de Unie en, waar dit 
relevant is, op het bbp en de werkloosheid.
De verantwoordelijkheden van de lidstaten 
en de Commissie in dit verband moeten 
worden gespecificeerd.

Or. fr

Amendement 264
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De doeltreffendheid, de doelmatigheid 
en het effect van de hulp uit de GSK-
fondsen moeten worden geëvalueerd 
teneinde de kwaliteit van de 
tenuitvoerlegging en opzet van 
programma’s te verbeteren en om te 
bepalen welk effect de programma’s 
hebben op de streefdoelen van de strategie 
van de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en, waar dit relevant is, op 
het bbp en de werkloosheid. De 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
de Commissie in dit verband moeten 
worden gespecificeerd.

(32) De doeltreffendheid, de doelmatigheid 
en het effect van de hulp uit de GSK-
fondsen moeten worden geëvalueerd 
teneinde de kwaliteit van de 
tenuitvoerlegging en opzet van 
programma’s te verbeteren en om te 
bepalen welk effect de programma’s 
hebben op de streefdoelen van de strategie 
van de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en, waar dit relevant is, op 
het bbp, de werkloosheid en het 
mainstreamen van genderaspecten en 
toegankelijkheid. De 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
de Commissie in dit verband moeten 
worden gespecificeerd.

Or. en

Amendement 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



AM\903190NL.doc 77/190 PE489.656v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om de kwaliteit en de opzet van elk 
programma te verbeteren en om te 
verifiëren of de doelstellingen en 
streefdoelen kunnen worden gehaald, moet 
van elk programma een ex-ante-evaluatie 
worden uitgevoerd.

(33) Om de kwaliteit en de opzet van elk 
programma te verbeteren en om te 
verifiëren of de doelstellingen en 
streefdoelen kunnen worden gehaald, moet 
van elk programma een ex-ante-evaluatie 
worden uitgevoerd. Voor elk programma 
moet de ex-ante evaluatie een analyse 
bevatten van de horizontale principes met 
betrekking tot de naleving van de Unie- en 
nationale wetgeving, de bevordering van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
van non-discriminatie en duurzame 
ontwikkeling, zoals gedefinieerd in deze 
verordening

Or. en

Amendement 266
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De voor de opstelling van het 
programma verantwoordelijke 
beheersautoriteit moet een evaluatieplan 
opstellen. Gedurende de 
programmeringsperiode moeten de 
beheersautoriteiten evaluaties uitvoeren om 
de doeltreffendheid en het effect van een 
programma te beoordelen. Het 
toezichtcomité en de Commissie moeten 
van de resultaten van de evaluaties in 
kennis worden gesteld om besluiten ten 
aanzien van het beheer te 
vergemakkelijken.

(34) De voor de opstelling van het 
programma verantwoordelijke 
beheersautoriteit moet een evaluatieplan 
opstellen waarbij ten volle rekening moet 
worden gehouden met de project- en 
programmabeheersaspecten. Gedurende 
de programmeringsperiode moeten de 
beheersautoriteiten evaluaties uitvoeren om 
de doeltreffendheid en het effect van een 
programma te beoordelen. Het 
toezichtcomité en de Commissie moeten
van de resultaten van de evaluaties in 
kennis worden gesteld om besluiten ten 
aanzien van het beheer te 
vergemakkelijken.
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Or. en

Amendement 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Het is nuttig te specificeren welke 
soorten acties op initiatief van de 
Commissie en van de lidstaten kunnen 
worden ondernomen als technische 
bijstand met steun uit de GSK-fondsen.

(36) Het is nuttig te specificeren welke 
soorten acties op initiatief van de 
Commissie en van de lidstaten kunnen 
worden ondernomen als technische 
bijstand met steun uit de GSK-fondsen. De 
lidstaten moeten erop toezien dat een 
adequaat niveau van technische bijstand 
wordt verleend aan de in artikel 5 
bedoelde partners, zodat zij gemakkelijker 
kunnen worden betrokken bij en kunnen 
participeren in de voorbereiding en 
uitvoering van de 
partnerschapscontracten en bij het gehele 
programmeringsproces Het is de 
bedoeling dat de op initiatief van de 
Commissie te verlenen technische bijstand 
wordt ingezet ter ondersteuning van 
thematische overkoepelende organisaties, 
niet-gouvernementele organisaties, 
sociale en economische partners en 
netwerken en verenigingen van lokale, 
stedelijke en regionale overheden die op 
EU-niveau betrokken zij bij het 
cohesiebeleid.

Or. en

Amendement 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De begindatum en einddatum voor de 
subsidiabiliteit van de uitgaven moeten 
worden bepaald, zodat de GSK-fondsen in 
de gehele Unie op eenvormige, billijke 
wijze worden geïmplementeerd. Om de 
uitvoering van de programma’s te 
vergemakkelijken, is het dienstig vast te 
stellen dat de begindatum voor de 
subsidiabiliteit van de uitgaven vóór 1 
januari 2014 kan vallen als de betrokken 
lidstaat vóór die datum een programma 
indient. Om een doeltreffend gebruik van 
EU-fondsen te waarborgen en het risico 
voor de begroting van de EU te 
verkleinen, moeten beperkingen worden 
vastgesteld voor concrete acties die al zijn 
voltooid.

(38) De begindatum en einddatum voor de 
subsidiabiliteit van de uitgaven moeten 
worden bepaald, zodat de GSK-fondsen in 
de gehele Unie op eenvormige, billijke 
wijze worden geïmplementeerd. Om de 
uitvoering van de programma’s te 
vergemakkelijken, is het dienstig vast te 
stellen dat de begindatum voor de 
subsidiabiliteit van de uitgaven vóór 1 
januari 2014 kan vallen als de betrokken 
lidstaat vóór die datum een programma 
indient. 

Or. es

Amendement 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

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 

(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 
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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.

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 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Bij de beoordeling van projecten 
van meer dan 25 miljoen euro moet de 
Commissie in het bezit zijn van alle 
informatie die nodig is om te beoordelen 
of de financiële bijdrage van de fondsen 
niet zal leiden tot een aanzienlijk 
banenverlies op bestaande locaties in de 
Europese Unie, teneinde te garanderen 
dat communautaire financiering niet 
bijdraagt aan bedrijfsverplaatsingen 
binnen de Unie.

Or. de

Amendement 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 ter) Bij directe bedrijfssubsidiëring 
moet worden 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"). Steun 
voor grote particuliere ondernemingen 
moet daarom worden toegespitst op 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of vaker indirect worden 
verstrekt via infrastructuurfinanciering;

Or. de

Motivering

Zie paragraaf 71 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 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 quater) In de 
structuurfondsenverordening moet een 
expliciete regeling worden opgenomen om 
alle EU-financiering voor 
bedrijfsverplaatsingen binnen de Unie uit 
te sluiten en de toetsingsdrempel voor 
dergelijke investeringen te verlagen tot 25 
miljoen euro, zodat grote ondernemingen 
daarvoor geen directe subsidies meer 
krijgen en de looptijd daarvan wordt 
beperkt tot tien jaar ;
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Or. de

Motivering

Zie artikel 71 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 273
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De lidstaten moeten passende 
maatregelen nemen om een goede opzet en 
werking van hun beheers- en 
controlesystemen te waarborgen en zo te 
garanderen dat er een legaal en regelmatig 
gebruik van de GSK-fondsen wordt 
gemaakt. De verplichtingen van de 
lidstaten met betrekking tot de beheers- en 
controlesystemen van de programma’s en 
in verband met het voorkomen, opsporen 
en corrigeren van onregelmatigheden en 
van inbreuken op het recht van de Unie 
moeten daarom worden gespecificeerd.

(42) De lidstaten moeten passende 
maatregelen nemen om een goede opzet en 
werking van hun beheers- en 
controlesystemen te waarborgen en zo te 
garanderen dat er een legaal en regelmatig 
gebruik van de GSK-fondsen wordt 
gemaakt conform de internationale 
normen op het gebied van project- en 
programmabeheer. De verplichtingen van 
de lidstaten met betrekking tot de beheers-
en controlesystemen van de programma’s 
en in verband met het voorkomen, 
opsporen en corrigeren van 
onregelmatigheden en van inbreuken op 
het recht van de Unie moeten daarom 
eveneens in het desbetreffende artikel van 
de verordening worden gespecificeerd

Or. en

Amendement 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Overweging 43
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) In overeenstemming met het beginsel 
van gedeeld beheer dienen de lidstaten, via 
hun beheers- en controlesystemen, in eerste 
instantie verantwoordelijk te zijn voor de 
uitvoering van en het toezicht op de 
concrete acties in de programma’s. Om de 
doeltreffendheid van het toezicht op de 
selectie en uitvoering van concrete acties 
en de werking van het beheers- en 
controlesysteem te versterken, moeten de 
functies van de beheersautoriteit worden 
gespecificeerd.

(43) In overeenstemming met het beginsel 
van gedeeld beheer dienen de lidstaten en 
de regionale en lokale overheden, via hun 
beheers- en controlesystemen, in eerste 
instantie verantwoordelijk te zijn voor de 
uitvoering van en het toezicht op de 
concrete acties in de programma's. Om de 
doeltreffendheid van het toezicht op de 
selectie en uitvoering van concrete acties 
en de werking van het beheers- en 
controlesysteem te versterken, moeten de 
functies van de beheersautoriteit worden 
gespecificeerd.

Or. en

Amendement 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) In overeenstemming met het beginsel 
van gedeeld beheer dienen de lidstaten, via 
hun beheers- en controlesystemen, in eerste 
instantie verantwoordelijk te zijn voor de 
uitvoering van en het toezicht op de 
concrete acties in de programma’s. Om de 
doeltreffendheid van het toezicht op de 
selectie en uitvoering van concrete acties 
en de werking van het beheers- en 
controlesysteem te versterken, moeten de 
functies van de beheersautoriteit worden 
gespecificeerd.

(43) In overeenstemming met het beginsel 
van gedeeld beheer dienen de lidstaten, 
samen met de gekozen regionale en lokale 
overheden, via hun beheers- en 
controlesystemen, in eerste instantie 
verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering 
van en het toezicht op de concrete acties in 
de programma's. Om de doeltreffendheid 
van het toezicht op de selectie en 
uitvoering van concrete acties en de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem te versterken, moeten de 
functies van de beheersautoriteit worden 
gespecificeerd.

Or. fr



PE489.656v01-00 84/190 AM\903190NL.doc

NL

Amendement 276
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Om zekerheid vooraf te geven met 
betrekking tot de structuur en opzet van 
de belangrijkste beheers- en 
controlesystemen, moeten de lidstaten een 
accreditatie-instantie aanwijzen die 
verantwoordelijk is voor de accreditatie en 
de intrekking van de accreditatie van 
beheers- en controleorganen.

Schrappen

Or. de

Amendement 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Om zekerheid vooraf te geven met 
betrekking tot de structuur en opzet van 
de belangrijkste beheers- en 
controlesystemen, moeten de lidstaten een 
accreditatie-instantie aanwijzen die 
verantwoordelijk is voor de accreditatie en 
de intrekking van de accreditatie van 
beheers- en controleorganen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Doel is te voorkomen dat er een veelvoud aan instanties en actoren zou ontstaan, waardoor 
het beheers- en controlesysteem nog ingewikkelder zou worden.

Amendement 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Om zekerheid vooraf te geven met 
betrekking tot de structuur en opzet van 
de belangrijkste beheers- en 
controlesystemen, moeten de lidstaten een 
accreditatie-instantie aanwijzen die 
verantwoordelijk is voor de accreditatie en 
de intrekking van de accreditatie van 
beheers- en controleorganen.

Schrappen

Or. es

Motivering

De auditautoriteit maakt de ex-ante evaluatie op en verleent daarmee toestemming voor het 
toe te passen beheers- en controlesysteem. Bovendien verlangt de Commissie dat andere 
organisaties dan wel dezelfde organisatie de procedure voor certificering van de 
beheersautoriteit vaststelt. Dit betekent dat de administratieve rompslomp wordt vergroot en 
doorkruist de nagestreefde vereenvoudiging.

Amendement 279
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de Commissie 
om de doeltreffende werking van de 
beheers- en controlesystemen te 
controleren en van de lidstaten te verlangen 
dat zij actie ondernemen, moeten worden 
vastgesteld. Ook moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen audits uit te voeren 
aangaande onderwerpen in verband met 
een goed financieel beheer, zodat zij 
conclusies kan trekken over de prestaties 
van Fondsen.

(45) De bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de Commissie 
om de doeltreffende werking van de 
beheers- en controlesystemen te 
controleren – met inbegrip van de 
beoordeling van de project- en 
programmabeheerscapaciteiten van die 
systemen – en van de lidstaten te verlangen 
dat zij actie ondernemen, moeten worden 
vastgesteld. Ook moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen audits uit te voeren 
aangaande onderwerpen in verband met 
een goed financieel beheer, zodat zij 
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conclusies kan trekken over de prestaties 
van Fondsen.

Or. en

Amendement 280
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Een voorfinancieringsbetaling bij de 
start van een programma waarborgt dat de 
lidstaat de middelen heeft om begunstigden 
al vanaf de goedkeuring van het 
programma steun te verlenen bij de 
implementatie ervan. Daarom zijn 
bepalingen over initiële voorfinanciering 
uit de GSK-fondsen nodig. Initiële 
voorfinanciering moet bij de afsluiting van 
het programma volledig zijn goedgekeurd.

(47) Een voorfinancieringsbetaling bij de 
start van een programma waarborgt dat de 
lidstaat ook de middelen heeft om 
begunstigden al vanaf het begin van de 
implementatie van het programma
voorafgaande steun te verlenen, teneinde 
te waarborgen dat de begunstigden over 
de financiële soliditeit beschikken om de 
beoogde investeringen te kunnen doen.
Daarom zijn bepalingen over initiële 
voorfinanciering uit de GSK-fondsen 
nodig. Initiële voorfinanciering moet bij de 
afsluiting van het programma volledig zijn 
goedgekeurd.

Or. pt

Motivering

Aangezien de Commissie de lidstaten een voorfinancieringsbedrag kan aanbieden, zullen de 
lidstaten ook van voorfinanciering gebruik maken voor betalingen aan de begunstigden van 
de goedgekeurde projecten, zodat de bedrijven kunnen beschikken over de liquiditeit om 
investeringen te doen.

Amendement 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 49
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te waarborgen dat de in een 
bepaald boekjaar uit de begroting van de 
Unie medegefinancierde uitgaven in 
overeenstemming met de toepasselijke 
regels worden gebruikt, moet een passend 
kader voor de jaarlijkse goedkeuring van 
de rekeningen worden ingevoerd. Binnen 
dit kader moeten de geaccrediteerde 
instanties voor elk programma een 
beheersverklaring bij de Commissie 
indienen, die vergezeld dient te gaan van 
de gecertificeerde jaarrekeningen, een 
samenvattend verslag van alle controles 
en een onafhankelijk auditoordeel en 
controleverslag.

Schrappen

Or. es

Amendement 282
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te waarborgen dat de in een 
bepaald boekjaar uit de begroting van de 
Unie medegefinancierde uitgaven in 
overeenstemming met de toepasselijke 
regels worden gebruikt, moet een passend 
kader voor de jaarlijkse goedkeuring van 
de rekeningen worden ingevoerd. Binnen 
dit kader moeten de geaccrediteerde 
instanties voor elk programma een 
beheersverklaring bij de Commissie 
indienen, die vergezeld dient te gaan van 
de gecertificeerde jaarrekeningen, een 
samenvattend verslag van alle controles en 
een onafhankelijk auditoordeel en 
controleverslag.

(49) Om te waarborgen dat de in een 
bepaald boekjaar uit de begroting van de 
Unie medegefinancierde uitgaven in 
overeenstemming met de toepasselijke 
regels worden gebruikt, moet een passend 
kader voor de jaarlijkse goedkeuring van 
de rekeningen worden ingevoerd. Dit kader 
dient een samenvattend verslag van alle 
controles en een onafhankelijk 
auditoordeel en controleverslag te 
omvatten.

Or. de
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Amendement 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te waarborgen dat de in een 
bepaald boekjaar uit de begroting van de 
Unie medegefinancierde uitgaven in 
overeenstemming met de toepasselijke 
regels worden gebruikt, moet een passend 
kader voor de jaarlijkse goedkeuring van 
de rekeningen worden ingevoerd. Binnen 
dit kader moeten de geaccrediteerde 
instanties voor elk programma een 
beheersverklaring bij de Commissie 
indienen, die vergezeld dient te gaan van 
de gecertificeerde jaarrekeningen, een 
samenvattend verslag van alle controles en 
een onafhankelijk auditoordeel en 
controleverslag.

(49) Om te waarborgen dat de in een 
bepaald boekjaar uit de begroting van de 
Unie medegefinancierde uitgaven in 
overeenstemming met de toepasselijke 
regels worden gebruikt, moet een passend 
kader voor de jaarlijkse goedkeuring van 
de rekeningen worden ingevoerd.

Or. en

Amendement 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

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 

(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 
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geleverde inspanningen niet kunnen 
worden vermeden.

geleverde inspanningen niet kunnen 
worden vermeden. Indien een lidstaat zich 
in een moeilijke financiële situatie bevindt 
moet de Commissie, op verzoek van deze 
lidstaat, de financiële administratie 
kunnen overnemen en een specifiek 
programma opleggen ter bevordering van 
de economische groei in de desbetreffende 
lidstaat.

Or. de

Amendement 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) In verband met de specifieke 
functionering van de Fondsen zijn 
aanvullende algemene bepalingen nodig. 
Om de Fondsen een grotere toegevoegde 
waarde te verlenen en hun bijdrage aan de 
prioriteiten van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
te vergroten, moet met name hun 
werkwijze worden vereenvoudigd en 
worden geconcentreerd op de 
doelstellingen “investeren in groei en 
werkgelegenheid” en “Europese territoriale 
samenwerking”.

(52) In verband met de specifieke 
functionering van de Fondsen zijn 
aanvullende algemene bepalingen nodig. 
Om de Fondsen een grotere toegevoegde 
waarde te verlenen en hun bijdrage aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang en aan de prioriteiten van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te vergroten, 
moet met name hun werkwijze worden 
vereenvoudigd en worden geconcentreerd 
op de doelstellingen “investeren in groei en 
werkgelegenheid” en “Europese territoriale 
samenwerking”.

Or. en

Amendement 286
Hermann Winkler

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, moeten 
regio’s die steun hebben ontvangen in de 
periode 2007-2013 in het kader van de 
convergentiedoelstelling, met inbegrip van 
regio's die in deze periode steun hebben 
ontvangen als uitfaseringsregio's 
overeenkomstigVerordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 
houdende algemene bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1260/19991, 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.
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_________________
1 PB L 210 van 31.07.06, blz. 25.

Or. de

Motivering

Regio's die momenteel (2007-2013) zogenaamde uitfaseringsregio's zijn in de zin van de 
convergentiedoelstelling moeten ook profiteren van de zogenaamde vangnetregeling die een 
minimumfinanciering ter waarde van 2/3 van de huidige financiering waarborgt. Het moet 
duidelijk worden gemaakt dat, om de bereikte vooruitgang te consolideren, alle regio's hierin 
zijn opgenomen, ook uitfaseringsregio's overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening nr. 
1083/2006, die momenteel niet binnen de werkingssfeer van de convergentiedoelstelling 
vallen.

Amendement 287
Constanze Angela Krehl, 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 

(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 
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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.

gemiddelde voor EU-27 is gestegen, en de 
regio's die momenteel een 
uitfaseringsstatus hebben, 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.

Or. en

Amendement 288
Cornelia Ernst

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 

(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 voor financiering in 
aanmerking kwamen in het kader van de 
convergentiedoelstelling overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad en die een bbp per 
inwoner hebben van meer dan 75% van het 
gemiddelde bbp voor EU-27, en regio's die 
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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.

voor financiering in aanmerking kwamen 
in het kader van de overgangssteun 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad, 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.

Or. en

Amendement 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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 

(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 alle 
regio’s die steun hebben ontvangen in de 
periode 2007-2013 in het kader van de 
convergentiedoelstelling, met inbegrip van 
regio's die in deze periode steun hebben 
ontvangen als uitfaseringsregio's 
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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.

overeenkomstigVerordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 
houdende algemene bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1260/19991, 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.
_________________
1 OJ L 210, 31.7.2006, p. 25.

Or. de

Amendement 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

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 

(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 werkelijke 
niveau van economische ontwikkeling 
moeten de middelen uit het EFRO en het 
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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. 

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 samenhang van de Europese 
regio's te stimuleren,, 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 teneinde de bereikte 
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. Om een beeld te geven van de 
werkelijke gevolgen van de crisis moeten 
de gebruikte economische gegevens 
worden herzien en nieuwe criteria zoals 
het werkloosheidspercentage worden 
geïntroduceerd voor de toewijzing van 
fondsen in het kader van het 
cohesiebeleid en moet een 
aanpassingsclausule worden ingevoerd 
die het mogelijk maakt de categorie van 
de regio's tijdens de periode te herzien op 
basis van grote veranderingen in de 
omstandigheden zodat meer steun kan 
worden gegeven voor een regio die 
achteruitgaat.

Or. es

Motivering

Voor het toekennen van fondsen in het kader van het cohesiebeleid op regionaal niveau zijn 
de laatst beschikbare economische gegevens gebruikt en deze geven geen juist beeld van de 
gevolgen van de crisis. Daarom moet een aanpassingsclausule worden ingevoerd die het 
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mogelijk maakt de categorie voor de regio's tijdens de periode te herzien op basis van grote 
veranderingen in hun situatie, zodat meer steun kan worden gegeven aan een regio die 
achteruitgaat.

Amendement 291
Michael Theurer

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 
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, moeten 
regio's die in de periode 2007-2013 steun 
hebben ontvangen in het kader van de
convergentiedoelstelling, 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.

Or. de
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Motivering

Er moet een overgangsregeling ingevoerd worden om te zware lasten en statistische distorsies 
te vermijden. 

Amendement 292
Nuno Teixeira

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 
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, 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. Wegens hun sociale en 
economische situatie en de extra kosten 
die voortvloeien uit hun afgelegen ligging 
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en insulair karakter, moeten de 
ultraperifere gebieden beschouwd worden 
als regio's met een 
ontwikkelingsachterstand en zij moeten 
voordelen krijgen om deze belemmeringen 
te compenseren. 

Or. pt

Motivering

De natuurlijke beperkingen van de ultraperifere regio's tonen dat zij ernstig belemmerd zijn 
door de aanzienlijke investeringen die zij in diverse gebieden moeten doen. Daarom is het 
belangrijk dat zij beschouwd worden als regio's met een ontwikkelingsachterstand en voor de 
periode 2014-2020 middelen krijgen uit de structuurfondsen om hun natuurlijke 
belemmeringen te compenseren.

Amendement 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 55 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55 bis) Voor de modulering van het 
percentage van medefinanciering uit de 
fondsen naar een prioritair zwaartepunt 
wordt rekening gehouden met de dekking 
van gebieden met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, eiland-lidstaten die voor 
bijstand uit het Cohesiefonds in 
aanmerking komen, en andere eilanden, 
behalve die waar de hoofdstad van een 
lidstaat is gevestigd of welke een vaste 
band met het vasteland hebben, 
berggebieden als gedefinieerd in de 
nationale wetgeving van de lidstaat,dun 
en zeer dun bevolkte gebieden en andere 
gebieden met ernstige demografische 
beperkingen.

Or. en
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Amendement 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Er moeten objectieve criteria worden 
vastgesteld om te bepalen welke regio’s en 
gebieden voor steun uit de Fondsen in 
aanmerking komen. Daartoe moet de 
identificatie van de regio’s en gebieden op 
Unieniveau worden gebaseerd op het 
gemeenschappelijke classificatiesysteem 
voor de regio’s in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS).

(55) Er moeten objectieve criteria worden 
vastgesteld om te bepalen welke regio’s en 
gebieden voor steun uit de Fondsen in 
aanmerking komen. Daartoe moet de 
identificatie van de regio's en gebieden op 
Unieniveau worden gebaseerd op het 
gemeenschappelijke classificatiesysteem 
voor de regio's in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS). Deze 
classificatie moet kunnen worden 
aangepast voor specifieke gebieden zoals 
eilandgebieden.

Or. en

Amendement 295
László Surján

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Er moeten objectieve criteria worden 
vastgesteld om te bepalen welke regio’s en 
gebieden voor steun uit de Fondsen in 
aanmerking komen. Daartoe moet de 
identificatie van de regio’s en gebieden op 
Unieniveau worden gebaseerd op het 
gemeenschappelijke classificatiesysteem 
voor de regio’s in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 

(55) Er moeten objectieve criteria worden 
vastgesteld om te bepalen welke regio’s en 
gebieden voor steun uit de Fondsen in 
aanmerking komen. Daartoe moet de 
identificatie van de regio’s en gebieden op 
Unieniveau worden gebaseerd op het 
gemeenschappelijke classificatiesysteem 
voor de regio’s in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
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de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS).

de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS). Er moet 
eveneens een systeem worden opgezet om 
vast te stellen welke regio's kampen 
hebben met intraregionale 
onevenwichtigheden en zichzelf 
bestendigende armoede en deze 
onevenwichtigheden moeten ook via de 
fondsen worden aangepakt om sociale, 
etnische en door armoede gedreven 
spanningen te vermijden.

Or. en

Amendement 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Er moeten objectieve criteria worden 
vastgesteld om te bepalen welke regio’s en 
gebieden voor steun uit de Fondsen in 
aanmerking komen. Daartoe moet de 
identificatie van de regio’s en gebieden op 
Unieniveau worden gebaseerd op het 
gemeenschappelijke classificatiesysteem 
voor de regio’s in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS).

(55) Er moeten objectieve criteria worden 
vastgesteld om te bepalen welke regio’s en 
gebieden voor steun uit de Fondsen in 
aanmerking komen. Daartoe moet de 
identificatie van de regio’s en gebieden op 
Unieniveau worden gebaseerd op het 
gemeenschappelijke classificatiesysteem 
voor de regio’s in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS). Extra aandacht 
moet worden besteed aan regio's die te 
kampen hebben met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals regio's met een zeer 
geringe bevolkingsdichtheid, alsmede 
insulaire, grensoverschrijdende en 
berggebieden, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het feit dat deze 
territoriale kenmerken niet noodzakelijk 
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overeenkomen met de onderverdeling die 
momenteel in de NUTS-classificatie wordt 
voorgesteld.

Or. en

Amendement 297
László Surján

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Om een passend financieel kader vast 
te stellen, moet de Commissie elk jaar door 
middel van uitvoeringshandelingen aan de 
hand van een objectieve, transparante 
methode een indicatieve verdeling van de 
beschikbare vastleggingskredieten maken, 
om ervoor te zorgen dat deze kredieten 
vooral terechtkomen in regio’s met een 
ontwikkelingsachterstand, inclusief die 
welke overgangssteun krijgen.

(56) Om een passend financieel kader vast 
te stellen, moet de Commissie elk jaar door 
middel van uitvoeringshandelingen aan de 
hand van een objectieve, transparante 
methode een indicatieve verdeling van de 
beschikbare vastleggingskredieten maken, 
om ervoor te zorgen dat deze kredieten 
vooral terechtkomen in regio’s met een 
ontwikkelingsachterstand, inclusief die 
welke overgangssteun krijgen en die welke 
te kampen hebben met ernstige 
intraregionale onevenwichtigheden die 
sociale, door armoede gedreven of 
etnische spanningen creëren..

Or. en

Amendement 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Overweging 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57 bis) Het Cohesiefonds moet steun 
verlenen aan infrastructuurprojecten als 
voorzien in Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad van […] tot vaststelling van de 
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Connecting Europe Facility, met een 
totaalbedrag van XX EUR dat uitsluitend
gebruikt moet worden voor lidstaten die in 
aanmerking komen voor financiering uit 
het Cohesiefonds, en de 
medefinancieringspercentages die 
hiervoor gepland zijn, moeten worden 
toegepast. De procedure voor het 
selecteren van projecten moet worden 
afgerond in overeenstemming met de 
doelstellingen en de criteria die zijn 
vastgelegd in artikel [11] van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 tot vaststelling van de 
Connecting Europe Facility; de selectie 
van projecten die voor financiering in 
aanmerking komen moet evenwel uiterlijk 
op 31 december 2016 zijn afgerond met 
inachtneming van de nationale bijdragen 
die van het Cohesiefonds zijn 
overgedragen aan de Connecting Europe 
Facility.

Or. es

Motivering

Er zal een overgangsperiode van drie jaar nodig zijn gedurende dewelke de bijdragen 
gewaarborgd zijn die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat alle lidstaten nut hebben van 
de beschikbare hulpverleningsinstrumenten van de Commissie.

Amendement 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Het is noodzakelijk de plafonds voor 
de middelen voor het doel “investeren in 
groei en werkgelegenheid” en objectieve 
criteria voor de toewijzing ervan aan 
regio’s en lidstaten vast te stellen. Ter 
stimulering van de noodzakelijke 
versnelde ontwikkeling van vervoers- en 
energie-infrastructuur en informatie- en 

(57) Het is noodzakelijk de plafonds voor 
de middelen voor het doel “investeren in 
groei en werkgelegenheid” en objectieve 
criteria voor de toewijzing ervan aan 
regio’s en lidstaten vast te stellen. In 
overeenstemming met het kerndoel inzake 
armoedebestrijding is het noodzakelijk de 
regeling voor voedselsteun voor de meest 
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communicatietechnologieën in de gehele 
Unie moet een financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen worden gecreëerd. 
De jaarlijkse kredieten uit de Fondsen en 
de uit het Cohesiefonds aan de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen overgemaakte bedragen die 
aan een lidstaat worden toegewezen, 
moeten worden geplafonneerd met 
inachtneming van de capaciteit van die 
lidstaat om die kredieten te absorberen. In 
overeenstemming met het kerndoel inzake 
armoedebestrijding is het noodzakelijk de 
regeling voor voedselsteun voor de meest 
hulpbehoevenden te heroriënteren teneinde 
sociale insluiting en de harmonische 
ontwikkeling van de Unie te bevorderen. 
Er is voorzien in een mechanisme dat 
middelen aan dit instrument overdraagt en 
ervoor zorgt dat deze middelen bestaan uit 
ESF-toewijzingen, doordat het 
minimumpercentage dat per land uit de 
structuurfondsen aan het ESF wordt 
toegewezen impliciet dienovereenkomstig 
wordt verlaagd.

hulpbehoevenden te heroriënteren teneinde 
sociale insluiting en de harmonische 
ontwikkeling van de Unie te bevorderen. 
Er is voorzien in een mechanisme dat 
middelen aan dit instrument overdraagt en 
ervoor zorgt dat deze middelen bestaan uit 
ESF-toewijzingen, doordat het 
minimumpercentage dat per land uit de 
structuurfondsen aan het ESF wordt 
toegewezen impliciet dienovereenkomstig 
wordt verlaagd.

Or. en

Amendement 300
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
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Or. de

Amendement 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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. en

Amendement 302
Ramona Nicole Mănescu

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. en
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Amendement 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

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. it

Motivering

De introductie van een prestatiereserve zou negatieve gevolgen kunnen hebben omdat het de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten ertoe kan aanzetten bescheiden en weinig innoverende 
doelen te stellen om de extra steun te verkrijgen.

Amendement 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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. fr
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Amendement 305
Tamás Deutsch

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. en

Amendement 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

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. it

Amendement 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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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.

(58) Om de resultaatgerichtheid en de 
nadruk op het bereiken van de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
Europa 2020-strategie te vergroten, kan
vijf procent van de aan een lidstaat 
toegewezen middelen voor het doel 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
apart worden gezet als prestatiereserve 
voor elk Fonds en categorie regio’s in deze
lidstaat.

Or. es

Amendement 308
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 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan 
2% van het totale krediet voor die 
categorie regio’s mag bedragen.

(59) Wat de Fondsen betreft, moet onder 
specifieke omstandigheden een overdracht 
van middelen tussen minder ontwikkelde, 
overgangs- en meer ontwikkelde regio’s
mogelijk zijn.

Or. de

Motivering

Het moet mogelijk zijn de optie te bieden om middelen intern te herverdelen tussen 
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verschillende categorieën, bijvoorbeeld in een deelstaat, om dispariteiten inzake 
steunverlening te voorkomen. 

Amendement 309
Nuno Teixeira

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 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan 
2% van het totale krediet voor die 
categorie regio’s mag bedragen.

(59) Wat de Fondsen betreft, mag, 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.

Or. pt

Motivering

De regio's hebben een specifiek budget en mogen geen middelen naar andere regio's 
overdragen, met name wanneer de belangrijkste begunstigden de meer ontwikkelde regio's 
zijn ten nadele van de regio's met een ontwikkelingsachterstand. Het is duidelijk dat het spill-
overeffect waarover hier sprake is, niet zal bijdragen tot meer economische, sociale en 
territoriale samenhang, zoals gesteld in artikel 174 van het Verdrag. Dit is in 
overeenstemming met het amendement op art. 85, lid 2.

Amendement 310
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Wat de Fondsen betreft, moet, om een (59) Wat de Fondsen betreft, mag, om een 



AM\903190NL.doc 109/190 PE489.656v01-00

NL

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 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan 
2% van het totale krediet voor die categorie 
regio’s mag bedragen.

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 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan 
5% van het totale krediet voor die categorie 
regio’s mag bedragen.

Or. en

Amendement 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

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 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan 
2% van het totale krediet voor die categorie 
regio’s mag bedragen.

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

Or. de

Amendement 312
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 59
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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 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan
2% van het totale krediet voor die categorie 
regio’s mag bedragen.

(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 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan
6% van het totale krediet voor die categorie 
regio’s mag bedragen.

Or. en

Amendement 313
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Overweging 59 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 bis) De ervaring met het huidige 
financieel kader leert dat de absorptie van 
middelen vereist dat de 
aftoppingspercentages voor toewijzingen 
uit het cohesiefonds op 4% van het BBP 
moeten blijven;

Or. en

Amendement 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 60
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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
Commissie moet bij haar verificatie van 
het additionaliteitsbeginsel alle regio's in 
aanmerking nemen.

Or. de

Motivering

Zie artikel 1 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 315
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 61
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Er moeten aanvullende bepalingen 
worden vastgesteld over de programmering 
en het beheer van en het toezicht en de 
controle op de operationele programma’s 
die steun uit de Fondsen ontvangen. De 
operationele programma’s moeten voor elk 
van de thematische doelstellingen 
prioritaire assen vaststellen, een 
samenhangende interventielogica voor de 
aanpak van de vastgestelde 
ontwikkelingsbehoeften uitwerken en het 
kader voor de beoordeling van de prestaties 
bepalen. Verder moeten deze programma’s 
ook andere, voor een doeltreffende, 
efficiënte implementatie van de Fondsen 
nodige elementen bevatten.

(61) Er moeten aanvullende bepalingen 
worden vastgesteld over de programmering 
en het beheer van en het toezicht op de 
operationele programma's, de 
rapportagemethodologie, de 
beheerspraktijken voor projecten en
programma's, en de controle op de 
operationele programma’s die steun uit de 
Fondsen ontvangen. De operationele 
programma’s moeten voor elk van de 
thematische doelstellingen prioritaire assen 
vaststellen, een samenhangende 
interventielogica voor de aanpak van de 
vastgestelde ontwikkelingsbehoeften 
uitwerken en het kader voor de beoordeling 
van de prestaties bepalen. Verder moeten 
deze programma’s ook andere, voor een 
doeltreffende, efficiënte implementatie van 
de Fondsen nodige elementen bevatten.

Or. en

Amendement 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Er moeten aanvullende bepalingen 
worden vastgesteld over de programmering 
en het beheer van en het toezicht en de 
controle op de operationele programma’s 
die steun uit de Fondsen ontvangen. De 
operationele programma’s moeten voor elk 
van de thematische doelstellingen
prioritaire assen vaststellen, een 
samenhangende interventielogica voor de 
aanpak van de vastgestelde 
ontwikkelingsbehoeften uitwerken en het 
kader voor de beoordeling van de prestaties

(61) Er moeten aanvullende bepalingen 
worden vastgesteld over de programmering 
en het beheer van en het toezicht en de 
controle op de operationele programma’s 
die steun uit de Fondsen ontvangen. In de 
operationele programma's moeten
prioritaire assen worden vastgesteld
betreffende elk van de thematische 
doelstellingen, en betreffende de 
horizontale beginselen die gelden voor de 
naleving van het recht van de Unie en van 
de lidstaten, de bevordering van gelijkheid 
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bepalen. Verder moeten deze programma’s 
ook andere, voor een doeltreffende, 
efficiënte implementatie van de Fondsen 
nodige elementen bevatten.

van mannen en vrouwen en non-
discriminatie en duurzame ontwikkeling, 
als gedefinieerd in deze verordening, en 
daarnaast moet in de operationele 
programma's een samenhangende 
interventielogica voor de aanpak van de 
vastgestelde ontwikkelingsbehoeften
worden uitgewerkt en moet het kader voor 
de beoordeling van de prestaties worden
bepaald. Verder moeten deze programma’s 
ook andere, voor een doeltreffende, 
efficiënte implementatie van de Fondsen 
nodige elementen bevatten.

Or. en

Amendement 317
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Ter verbetering van de 
complementariteit en ter vereenvoudiging 
van de implementatie moet het mogelijk 
zijn de steun uit het CF en het EFRO met 
steun uit het ESF te combineren in 
gemeenschappelijke operationele 
programma’s in het kader van het doel
“investeren in groei en werkgelegenheid”.

(62) Ter verbetering van de 
complementariteit en ter vereenvoudiging 
van de toegang tot structuurfondsen voor 
begunstigden en met het oog op een 
consequente implementatie van projecten,
moet het mogelijk zijn om een 
gecombineerde beheersaanpak te 
bevorderen, waarbij de steun uit het CF en 
het EFRO met steun uit het ESF in 
gemeenschappelijke operationele 
programma’s in het kader van het doel
“investeren in groei en werkgelegenheid”
gecombineerd wordt.

Or. pt

Motivering

Door deze gecombineerde beheersaanpak hoeven begunstigden die in het kader van een 
ontwikkelingsplan investeringen willen doen, nog maar één aanvraag in te dienen voor 
financiering uit het EFRO, het CF of het ESF. Op die manier worden projectontwikkeling en 
uitvoering van projecten veel eenvoudiger en hoeven begunstigden niet langer afzonderlijke 
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financieringsaanvragen in te dienen voor de verschillende financieringsprogramma's.

Amendement 318
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om lidstaten de keuze te geven een 
deel van een operationeel programma met 
behulp van een resultaatgerichte aanpak te 
implementeren, is het nuttig te voorzien in 
een gezamenlijk actieplan bestaande uit 
een aantal acties die door een begunstigde 
moeten worden uitgevoerd om aan de 
doelstellingen van het operationele 
programma bij te dragen. Om de 
resultaatgerichtheid van de Fondsen te 
vereenvoudigen en te versterken, moet het 
beheer van het gezamenlijke actieplan 
uitsluitend worden gebaseerd op 
gezamenlijk overeengekomen mijlpalen, 
output en resultaten, zoals gedefinieerd in 
het besluit van de Commissie betreffende 
de goedkeuring van het gezamenlijke 
actieplan. De controle en de audit van een 
gezamenlijk actieplan moeten ook beperkt 
blijven tot het bereiken van de mijlpalen, 
de output en de resultaten. Bijgevolg 
moeten regels worden vastgesteld 
betreffende de opstelling, de inhoud, de 
goedkeuring, het financieel beheer en de 
controle van gezamenlijke actieplannen.

(64) Om lidstaten de keuze te geven een 
deel van een operationeel programma met 
behulp van een resultaatgerichte aanpak te 
implementeren, is het nuttig te voorzien in 
een gezamenlijk actieplan bestaande uit 
een aantal acties die door een begunstigde 
moeten worden uitgevoerd om aan de 
doelstellingen van het operationele 
programma bij te dragen. Om de 
resultaatgerichtheid van de Fondsen te 
vereenvoudigen en te versterken, moet het 
beheer van het gezamenlijke actieplan 
uitsluitend worden gebaseerd op 
gezamenlijk overeengekomen mijlpalen
voor het projectbeheer, output en 
resultaten, zoals gedefinieerd in het besluit 
van de Commissie betreffende de 
goedkeuring van het gezamenlijke 
actieplan. De controle en de audit van een 
gezamenlijk actieplan moeten ook beperkt 
blijven tot het bereiken van de mijlpalen, 
de output en de resultaten. Bijgevolg 
moeten regels worden vastgesteld 
betreffende de opstelling, de inhoud, de 
goedkeuring, het financieel beheer en de 
controle van gezamenlijke actieplannen.

Or. en

Amendement 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Overweging 65
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Wanneer een stedelijke of territoriale 
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.

(65) Wanneer een stedelijke of territoriale 
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 als geïntegreerde 
territoriale investering worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Om de beschikbaarheid van essentiële, 
actuele informatie over de uitvoering van 
een programma te garanderen, moeten de
lidstaten de Commissie regelmatig 
kerngegevens verstrekken. Om een extra 
belasting voor de lidstaten te vermijden, 
moet dit beperkt blijven tot continu 
verzamelde gegevens die elektronisch 
worden ingediend.

(67) Om de beschikbaarheid van essentiële, 
actuele informatie over de uitvoering van 
een programma te garanderen, moeten de 
lidstaten de Commissie regelmatig 
kerngegevens verstrekken. Om een extra 
belasting voor de lidstaten te vermijden, 
moet dit beperkt blijven tot continu 
verzamelde gegevens die elektronisch 
worden ingediend. Indien daarbij sprake 
is van overdracht van persoonsgegevens, 
zijn de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG 
en Verordening (EG) 45/2001 van 
toepassing.

Or. en

Amendement 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 70
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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 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 het 
vergroten van de kennis over de 
doelstellingen van het cohesiebeleid en 
van het besef dat dit een onderwerp is dat 
EU-burgers daadwerkelijk raakt;

Or. en

Amendement 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Om de toegankelijkheid en 
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten, 
moet de informatie over alle operationele 
programma’s, waaronder lijsten van in het 
kader van elk operationeel programma 
ondersteunde concrete acties, in elke 
lidstaat worden vermeld op een enkele 
website of een enkel webportaal.

(72) Om de toegankelijkheid en 
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten en 
om de ideeën achter het Europese 
integratieproces op het gebied van 
regionale ontwikkeling en 
sectoroverschrijdende actie te 
verduidelijken, moet in alle lidstaten één 
website of één webportaal tot stand 



AM\903190NL.doc 117/190 PE489.656v01-00

NL

worden gebracht met – in duidelijke en 
begrijpelijke taal - informatie over alle 
operationele programma's, met inbegrip 
van lijsten van in het kader van elk 
operationeel programma ondersteunde 
concrete acties.

Or. en

Amendement 323
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Om de toegankelijkheid en 
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten, 
moet de informatie over alle operationele 
programma’s, waaronder lijsten van in het 
kader van elk operationeel programma 
ondersteunde concrete acties, in elke 
lidstaat worden vermeld op een enkele 
website of een enkel webportaal. 

(72) Om de toegankelijkheid en 
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten, 
moet begrijpelijke en eenvoudig 
toegankelijke informatie over alle 
operationele programma’s, waaronder 
lijsten van in het kader van elk operationeel 
programma ondersteunde concrete acties, 
in elke lidstaat op een enkele website of 
een enkel webportaal worden vermeld.

Or. es

Motivering

Er moet voor gezorgd worden dat de verstrekte informatie begrijpelijk en toegankelijk is.

Amendement 324
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) De elementen voor de differentiatie 
van het medefinancieringspercentage uit 

Schrappen
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de Fondsen voor operationele 
programma’s moeten worden vastgesteld, 
met name om de multiplicatoreffecten van 
de middelen van de Unie te verhogen. Ook 
moeten maximale 
medefinancieringspercentages per 
categorie regio’s worden vastgesteld 
teneinde ervoor te zorgen dat het beginsel 
van medefinanciering door middel van 
een passend niveau van nationale 
steunverlening in acht wordt genomen.

Or. de

Amendement 325
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) De elementen voor de differentiatie 
van het medefinancieringspercentage uit de 
Fondsen voor operationele programma’s 
moeten worden vastgesteld, met name om 
de multiplicatoreffecten van de middelen 
van de Unie te verhogen. Ook moeten 
maximale medefinancieringspercentages 
per categorie regio’s worden vastgesteld 
teneinde ervoor te zorgen dat het beginsel 
van medefinanciering door middel van een 
passend niveau van nationale 
steunverlening in acht wordt genomen.

(73) De elementen voor de differentiatie 
van het medefinancieringspercentage uit de 
Fondsen voor operationele programma’s 
moeten worden vastgesteld, met name om 
de multiplicatoreffecten van de middelen 
van de Unie te verhogen. Ook moeten 
maximale medefinancieringspercentages 
per categorie regio's worden vastgesteld 
teneinde ervoor te zorgen dat het beginsel 
van medefinanciering door middel van een 
passend niveau van zowel publieke als 
private nationale steunverlening in acht 
wordt genomen. Gezien de huidige 
economische situatie, die de regio's al 
voor een flink aantal uitdagingen stelt, 
moeten de bestaande nationale 
medefinancieringspercentages niet 
worden verhoogd. Ten aanzien van 
hoofdstedelijke regio's, die in de lidstaten 
de enige meer ontwikkelde regio's 
vormen, moet gezorgd worden voor meer 
flexibiliteit.

Or. en
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Amendement 326
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) De elementen voor de differentiatie 
van het medefinancieringspercentage uit de 
Fondsen voor operationele programma’s 
moeten worden vastgesteld, met name om 
de multiplicatoreffecten van de middelen 
van de Unie te verhogen. Ook moeten 
maximale medefinancieringspercentages 
per categorie regio’s worden vastgesteld 
teneinde ervoor te zorgen dat het beginsel 
van medefinanciering door middel van een 
passend niveau van nationale 
steunverlening in acht wordt genomen.

(73) De elementen voor de differentiatie 
van het medefinancieringspercentage uit de 
Fondsen voor operationele programma’s 
moeten worden vastgesteld, rekening 
houdend met het economisch bestuur in 
elke lidstaat in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact, met name om de 
multiplicatoreffecten van de middelen van 
de Unie te verhogen. Ook moeten 
maximale medefinancieringspercentages 
per categorie regio’s worden vastgesteld 
teneinde ervoor te zorgen dat het beginsel 
van medefinanciering door middel van een 
passend niveau van nationale 
steunverlening in acht wordt genomen.

Or. pt

Motivering

Bij het vaststellen van het medefinancieringspercentage moet rekening gehouden worden met 
het economisch bestuur van de afzonderlijke lidstaten in het kader van het stabiliteits- en 
groeipact. Er moet voldoende flexibiliteit zijn om de Commissie in staat te stellen het 
medefinancieringspercentage te verhogen en de ontwikkeling van projecten te 
vergemakkelijken indien een lidstaat met begrotingsproblemen kampt.

Amendement 327
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Voor elk operationeel programma 
moeten de lidstaten een beheersautoriteit, 
een certificeringsautoriteit en een 

(74) Voor elk operationeel programma 
moeten de lidstaten een beheersautoriteit, 
een certificeringsautoriteit en een 
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functioneel onafhankelijke auditautoriteit 
aanwijzen. Om de lidstaten flexibiliteit te 
bieden bij het opzetten van de 
controlesystemen, moet de mogelijkheid 
worden geboden de functies van de 
certificeringsautoriteit te laten uitvoeren 
door de beheersautoriteit. De lidstaat moet 
ook de mogelijkheid krijgen intermediaire 
instanties aan te wijzen die bepaalde taken 
van de beheersautoriteit of de 
certificeringsautoriteit kunnen uitvoeren. 
De lidstaten moeten in dat geval duidelijk 
bepalen welke verantwoordelijkheden en 
functies deze autoriteiten en instanties 
hebben.

functioneel onafhankelijke auditautoriteit 
aanwijzen. Om de lidstaten flexibiliteit te 
bieden bij het opzetten van de 
controlesystemen, moet de mogelijkheid 
worden geboden de functies van de 
certificeringsautoriteit te laten uitvoeren 
door de beheersautoriteit. De lidstaat moet 
ook de mogelijkheid krijgen intermediaire 
instanties aan te wijzen die bepaalde taken 
van de beheersautoriteit of de 
certificeringsautoriteit kunnen uitvoeren, 
mits deze instanties maximaal deskundig 
zijn op het gebied van project- en 
programmabeheer. De lidstaten moeten in 
dat geval duidelijk bepalen welke 
verantwoordelijkheden en functies deze 
autoriteiten en instanties hebben.

Or. en

Amendement 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Voor elk operationeel programma 
moeten de lidstaten een beheersautoriteit, 
een certificeringsautoriteit en een 
functioneel onafhankelijke auditautoriteit 
aanwijzen. Om de lidstaten flexibiliteit te 
bieden bij het opzetten van de 
controlesystemen, moet de mogelijkheid 
worden geboden de functies van de 
certificeringsautoriteit te laten uitvoeren 
door de beheersautoriteit. De lidstaat moet 
ook de mogelijkheid krijgen intermediaire 
instanties aan te wijzen die bepaalde taken 
van de beheersautoriteit of de 
certificeringsautoriteit kunnen uitvoeren. 
De lidstaten moeten in dat geval duidelijk 
bepalen welke verantwoordelijkheden en 
functies deze autoriteiten en instanties 
hebben.

(74) Voor elk operationeel programma 
moeten de lidstaten een beheersautoriteit, 
een certificeringsautoriteit en een 
functioneel onafhankelijke auditautoriteit 
aanwijzen. Om de lidstaten flexibiliteit te 
bieden bij het opzetten van de 
controlesystemen, moet de mogelijkheid 
worden geboden de functies van de 
certificeringsautoriteit te laten uitvoeren 
door de beheersautoriteit. De lidstaat moet 
ook de mogelijkheid krijgen intermediaire 
instanties aan te wijzen die bepaalde taken 
van de beheersautoriteit of de 
certificeringsautoriteit kunnen uitvoeren, 
mits deze instanties maximaal deskundig 
zijn op het gebied van project- en 
programmabeheer. De lidstaten moeten in 
dat geval duidelijk bepalen welke 
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verantwoordelijkheden en functies deze 
autoriteiten en instanties hebben.

Or. en

Amendement 329
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) De beheersautoriteit draagt de 
hoofdverantwoordelijkheid voor de 
doeltreffende en doelmatige implementatie 
van de Fondsen en heeft aldus een groot 
aantal functies in verband met het beheer 
van en het toezicht op het programma, het 
financieel beheer, de financiële controle en 
de selectie van projecten. De 
verantwoordelijkheden en taken van deze 
autoriteit moeten worden vastgesteld.

(75) De beheersautoriteit draagt de 
hoofdverantwoordelijkheid voor de 
doeltreffende en doelmatige implementatie 
van de Fondsen en heeft aldus een groot 
aantal functies in verband met het beheer 
van en het toezicht op projecten en het 
programma, het financieel beheer, de 
financiële controle en de selectie van 
projecten. De verantwoordelijkheden en 
taken van deze autoriteit moeten in de 
artikelen van deze verordening worden
vastgelegd.

Or. en

Amendement 330
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) Om rekening te houden met de 
specifieke organisatie van het beheer en 
de controlesystemen bij het EFRO, het 
ESF en het CF en met de noodzaak een 
evenredige aanpak te garanderen, zijn 
specifieke bepalingen nodig voor de 
accreditatie en de intrekking van een 
accreditatie van de beheers- en de 

Schrappen
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certificeringsautoriteit.

Or. de

Amendement 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) Om rekening te houden met de 
specifieke organisatie van het beheer en 
de controlesystemen bij het EFRO, het 
ESF en het CF en met de noodzaak een 
evenredige aanpak te garanderen, zijn 
specifieke bepalingen nodig voor de 
accreditatie en de intrekking van een 
accreditatie van de beheers- en de 
certificeringsautoriteit.

Schrappen

Or. en

Amendement 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) Om rekening te houden met de 
specifieke organisatie van het beheer en de 
controlesystemen bij het EFRO, het ESF en 
het CF en met de noodzaak een evenredige 
aanpak te garanderen, zijn specifieke 
bepalingen nodig voor de accreditatie en 
de intrekking van een accreditatie van de 
beheers- en de certificeringsautoriteit.

(78) Om rekening te houden met de 
specifieke organisatie van het beheer en de 
controlesystemen bij het EFRO, het ESF en 
het CF en met de noodzaak een evenredige 
aanpak te garanderen, zijn specifieke 
bepalingen nodig inzake de procedures en 
werkzaamheden van de beheers- en de 
certificeringsautoriteit.

Or. es
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Amendement 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(80) In aanvulling op gemeenschappelijke 
regels over financieel beheer zijn 
aanvullende bepalingen voor het EFRO, 
het ESF en het CF nodig. Teneinde de 
Commissie al vóór de jaarlijkse 
goedkeuring van de rekeningen een 
redelijke zekerheid te geven, moeten 
aanvragen voor tussentijdse betalingen 
worden vergoed voor 90% van het bedrag 
dat resulteert uit toepassing van het 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as. De uitstaande restbedragen 
moeten aan de lidstaten worden betaald na 
de jaarlijkse goedkeuring van de 
rekeningen, mits een redelijke zekerheid is 
verkregen met betrekking tot de 
subsidiabiliteit van de uitgaven voor het 
jaar waarop de goedkeuringsprocedure 
betrekking heeft.

(80) In aanvulling op gemeenschappelijke 
regels over financieel beheer zijn 
aanvullende bepalingen voor het EFRO, 
het ESF en het CF nodig. Teneinde de 
Commissie een redelijke zekerheid te 
geven, moeten aanvragen voor tussentijdse 
betalingen worden vergoed voor 90% van 
het bedrag dat resulteert uit toepassing van 
het medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as. De uitstaande restbedragen 
moeten aan het einde van het jaar aan de 
lidstaten worden betaald, mits een redelijke 
zekerheid is verkregen met betrekking tot 
de subsidiabiliteit van de uitgaven.

Or. es

Motivering

Het afsluiten van de jaarrekeningen is volgens de Commissie bedoeld om de werkdruk aan het 
einde van de periode te verlichten en om de periode waarin boekhoudkundige documenten 
bewaard moeten worden te verkorten. In de praktijk leidt de door de Commissie voorgestelde 
vereenvoudiging juist tot een toename van de werkdruk, omdat tenuitvoerlegging ingewikkeld 
is in een programmeringsperiode waarin de verbeteringen zich moeten richten op de 
evaluatie van de resultaten.

Amendement 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 81
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81) Om ervoor te zorgen dat de 
begunstigden hun steun zo spoedig 
mogelijk ontvangen en om de zekerheid 
voor de Commissie te versterken, is het 
dienstig te verlangen dat 
betalingsaanvragen alleen betrekking 
hebben op uitgaven waarvoor steun aan de 
begunstigden is betaald. Er moet worden 
voorzien in een jaarlijkse voorfinanciering 
opdat de lidstaten over voldoende middelen 
voor een dergelijke procedure beschikken.
Deze voorfinanciering moet ieder jaar bij 
de goedkeuring van de rekeningen worden
behandeld.

(81) Om ervoor te zorgen dat de 
begunstigden hun steun zo spoedig 
mogelijk ontvangen en om de zekerheid 
voor de Commissie te versterken, is het 
dienstig te verlangen dat 
betalingsaanvragen alleen betrekking 
hebben op uitgaven waarvoor steun aan de 
begunstigden is betaald. Er moet worden 
voorzien in voorfinanciering opdat de 
lidstaten over voldoende middelen voor 
een dergelijke procedure beschikken. Deze 
voorfinanciering moet overeenkomstig de 
geldende procedures worden
goedgekeurd.

Or. es

Amendement 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) De procedure voor de jaarlijkse 
goedkeuring van de rekeningen die van 
toepassing is op de Fondsen, moet 
uitvoerig worden gespecificeerd om te 
zorgen voor een duidelijke grondslag en 
rechtszekerheid voor deze bepalingen. Het 
is van belang te voorzien in een beperkte 
mogelijkheid voor de lidstaten om in hun 
jaarrekeningen een voorziening op te 
nemen voor een bedrag ten aanzien 
waarvan een procedure bij de 
auditautoriteit loopt. 

Schrappen

Or. es
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Amendement 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84) De jaarlijkse goedkeuring van de 
rekeningen moet gepaard gaan met een 
jaarlijkse afsluiting van voltooide 
concrete acties (voor het EFRO en het 
CF) of de uitgaven (voor het ESF). Om de 
kosten in verband met de eindafsluiting 
van operationele programma’s te 
beperken, de administratieve last voor de 
begunstigden te verminderen en 
rechtszekerheid te verschaffen, moet de 
jaarlijkse afsluiting verplicht zijn, 
waardoor de periode dat de bewijsstukken 
bewaard moeten blijven, er een audit van 
de concrete acties kan worden gehouden 
en er financiële correcties kunnen worden 
toegepast, wordt ingekort.

Schrappen

Or. es

Amendement 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84) De jaarlijkse goedkeuring van de 
rekeningen moet gepaard gaan met een 
jaarlijkse afsluiting van voltooide concrete 
acties (voor het EFRO en het CF) of de 
uitgaven (voor het ESF). Om de kosten in 
verband met de eindafsluiting van 
operationele programma’s te beperken, de 
administratieve last voor de begunstigden 
te verminderen en rechtszekerheid te 
verschaffen, moet de jaarlijkse afsluiting
verplicht zijn, waardoor de periode dat de 

(84) De jaarlijkse goedkeuring van de 
rekeningen moet gepaard gaan met een 
jaarlijkse afsluiting van voltooide concrete 
acties (voor het EFRO en het CF) of de 
uitgaven (voor het ESF). Om de kosten in 
verband met de eindafsluiting van 
operationele programma’s te beperken, de 
administratieve last voor de begunstigden 
te verminderen en rechtszekerheid te 
verschaffen, kunnen de lidstaten kiezen 
voor jaarlijkse afsluiting, waardoor de 
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bewijsstukken bewaard moeten blijven, er 
een audit van de concrete acties kan 
worden gehouden en er financiële 
correcties kunnen worden toegepast, wordt 
ingekort.

periode dat de bewijsstukken bewaard 
moeten blijven, er een audit van de 
concrete acties kan worden gehouden en er 
financiële correcties kunnen worden 
toegepast, wordt ingekort.

Or. fr

Amendement 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Overweging 86 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86 bis) Indien lidstaten ten aanzien 
waarvan de Unie reeds ondersteunende 
maatregelen in de vorm van financiële 
bijstand heeft genomen, in een moeilijke 
financiële situatie verkeren of dreigen te 
geraken, dient de Commissie de 
mogelijkheid te hebben die lidstaten 
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 
het Financieel Reglement ter beschikking 
te stellen in een afzonderlijk programma 
dat zich richt op investeringen in groei, 
met name subsidiëring van op het 
bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Or. de

Amendement 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Overweging 86 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86 ter) Om verslechtering van de 
financiële situatie van lidstaten die reeds 
in een moeilijke financiële situatie 
verkeren of dreigen te geraken te
voorkomen, dient de Commissie de 
mogelijkheid te hebben om op verzoek van 
deze lidstaten en onder hun eigen beheer 
de teruggevorderde of opgeschorte 
bedragen zo snel mogelijk en in het kader 
van een speciaal programma voor 
gerichte bevordering van groei 
(waaronder in de vorm van subsidies voor 
op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuur) aan deze lidstaten ter 
beschikking te stellen. 

Or. de

Amendement 340
Tomasz Piotr Poręba

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 

(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 moet slechts één 
enkele audit worden uitgevoerd wanneer 
de totale subsidiabele uitgaven voor een 
concrete actie 250 000 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. De Commissie moet 
haar auditwerkzaamheden verminderen 
voor operationele programma's die geen 
grote tekortkomingen te zien geven of 
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auditwerkzaamheden kunnen verminderen 
voor operationele programma’s die geen 
grote tekortkomingen te zien geven of 
waarvoor op de auditautoriteit kan worden 
vertrouwd.

waarvoor op de auditautoriteit kan worden 
vertrouwd.

Or. en

Amendement 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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. Bij 
projecten waarmee 25 miljoen euro of 
meer is gemoeid, moet de Commissie 
verplicht worden gesteld een audit 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, 
verplaatsing 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
wanneer de auditautoriteit in eerdere 
programmaperiodes betrouwbaar is
gebleken.

Or. de
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Amendement 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

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 moet slechts één 
enkele audit worden uitgevoerd in 
gevallen waarin de totale subsidiabele 
uitgaven voor een concrete actie 200 000
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.

Or. en

Motivering

Om daadwerkelijke proportionaliteit bij het toezicht op operationele programma's te 
waarborgen wordt voorgesteld om bij gevallen waarin de subsidiabele uitgaven niet hoger 
zijn dan 200 000 euro niet meer dan één audit uit te voeren.

Amendement 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Overweging 87
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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 200 000 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.

Or. en

Amendement 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 

(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 moet het aantal audits 
voor zover mogelijk tot één worden 
beperkt 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 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 prestatiereserve, de vaststelling van het 
gebied en de bevolking waarop de 
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 

(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, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (combinatie van 
steun, subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
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grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V 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.

kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V 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. en

Amendement 346
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 88
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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 
prestatiereserve, de vaststelling van het 
gebied en de bevolking waarop de 
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 

(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, de 
vaststelling van het gebied en de bevolking 
waarop de strategieën voor lokale 
ontwikkeling van toepassing zijn, 
gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de identificatie van 
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voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V 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.

algemeen aanvaarde gegevensdragers en de 
criteria voor de vaststelling van de hoogte 
van de toe te passen financiële correctie.
De Commissie moet ook de bevoegdheid 
krijgen bijlage V 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

Motivering

Aanpassing aan de amendementen op artikel 20 en artikel 64.

Amendement 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 prestatiereserve, de vaststelling van het 
gebied en de bevolking waarop de 
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 

(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 gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
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subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V 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.

voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V 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. es

Amendement 348
Tamás Deutsch
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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 prestatiereserve, de vaststelling van het 
gebied en de bevolking waarop de 
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 

(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 met 
aanbevelingen en beproefde praktijken 
voor de doelstellingen en criteria ter 
ondersteuning van de uitvoering van 
partnerschappen, de methode voor het 
verstrekken van informatie over de
ondersteuning van doelstellingen op het 
gebied van klimaatverandering, de
minimumcriteria voor de vaststelling van 
het gebied en de bevolking waarop de 
strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften
inzake de minimumbepalingen die in
financieringsovereenkomsten en 
strategiedocumenten moeten worden 
opgenomen, de overdracht en het beheer 
van activa, regelingen voor beheer en 
controle, voorschriften voor 
betalingsverzoeken, de invoering van een 
systeem voor de kapitalisatie van 
jaartranches, de vaststelling van het 
forfaitaire bedrag voor inkomsten 
genererende concrete acties, de vaststelling 
van het vaste percentage dat wordt 
toegepast op de indirecte kosten voor 
subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
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uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V 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.

aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de voorschriften 
inzake het gebruik van de bij audits 
verzamelde gegevens, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V 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. en

Amendement 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

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, 
besluiten betreffende de toewijzing van de 
prestatiereserve, besluiten 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 met 
betrekking tot de Fondsen besluiten tot 

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van partnerschapscontracten, 
besluiten betreffende de toewijzing van de 
prestatiereserve, besluiten 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 met 
betrekking tot de Fondsen besluiten tot 
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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, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

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, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen, en 
besluiten betreffende financiële correcties 
en besluiten inzake afzonderlijke 
programma's voor in financiële 
moeilijkheden verkerende lidstaten vast te 
stellen.

Or. de

Amendement 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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,
besluiten betreffende de toewijzing van de 
prestatiereserve, besluiten 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, 

(90) Voor alle onder het GSK vallende 
fondsen moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen 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 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, 
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en 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, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

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, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

Or. en

Amendement 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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, 
besluiten betreffende de toewijzing van de 
prestatiereserve, besluiten 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 met 
betrekking tot de Fondsen besluiten tot 
vaststelling van de regio’s en lidstaten die 

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

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 
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, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

Or. en

Amendement 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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,
besluiten betreffende de toewijzing van de 
prestatiereserve, besluiten 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 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, 

(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 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 



AM\903190NL.doc 141/190 PE489.656v01-00

NL

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, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

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, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

Or. en

Amendement 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, 
besluiten betreffende de toewijzing van de 
prestatiereserve, besluiten 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 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 

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van partnerschapscontracten 
en besluiten tot wijziging van het besluit 
waarbij een programma is vastgesteld, vast 
te stellen, en 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, 
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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, besluiten betreffende 
gezamenlijke actieplannen, besluiten tot 
schorsing van betalingen en besluiten 
betreffende financiële correcties vast te 
stellen.

besluiten tot vaststelling van het uit de 
toewijzing 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, besluiten betreffende 
gezamenlijke actieplannen, besluiten tot 
schorsing van betalingen en besluiten 
betreffende financiële correcties vast te 
stellen.

Or. es

Amendement 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(93) Omdat de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de verschillen tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio’s en de achterstand 
van de minst begunstigde regio’s of 
eilanden, in het bijzonder 
plattelandsgebieden, regio’s die een 
industriële overgang doormaken en regio’s 
die kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, te verkleinen, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt, maar beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
treffen, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

(93) Omdat de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de verschillen tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's en de achterstand 
van de minst begunstigde regio's of 
eilanden, in het bijzonder 
plattelandsgebieden, regio's die een 
industriële overgang doormaken en regio's 
die kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest noordelijke 
regio's met een geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede eilanden, 
grensregio's, berggebieden, ultraperifere 
gebieden, achtergestelde stadswijken en 
afgelegen grenssteden, te verkleinen, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt, maar beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
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neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken,

verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
treffen, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. es

Motivering

Zowel de in artikel 174 genoemde gebieden als achtergestelde stadswijken, 
plattelandsgebieden in verval en afgelegen grenssteden moeten in aanmerking worden 
genomen.

Amendement 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(93) Omdat de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de verschillen tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio’s en de achterstand 
van de minst begunstigde regio’s of 
eilanden, in het bijzonder 
plattelandsgebieden, regio’s die een 
industriële overgang doormaken en regio’s 
die kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, te verkleinen, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt, maar beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
treffen, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

(93) Omdat de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de verschillen tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's en de achterstand 
van de minst begunstigde regio's of 
eilanden, in het bijzonder 
plattelandsgebieden, regio's die een 
industriële overgang doormaken, 
ultraperifere gebieden en regio's die 
kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, te verkleinen, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt, maar beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
treffen, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
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deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken,

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. fr

Amendement 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Overweging 93 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(93 bis) Overeenkomstig de verklaring van 
de Europese Raad van 30 januari 2012 
moeten de Europese Unie en de lidstaten 
hun economie moderniseren en hun 
concurrentievermogen vergroten om 
duurzame groei te waarborgen. De 
Europese Unie en de lidstaten moeten een 
samenhangende en brede aanpak volgen 
waarin slimme begrotingsconsolidatie, die 
voor behoud van investeringen zorgt, 
gekoppeld is aan structurele maatregelen 
ten behoeve groei en werkgelegenheid in 
de toekomst. Met het oog op de groei en 
de werkgelegenheid in de toekomst 
moeten, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, nieuwe, 
innoverende methoden voor 
samenwerking op grensoverschrijdend en 
macroregionaal niveau worden toegepast. 
De fondsen voor macroregionale 
ontwikkeling, die het innoverende deel 
van het gemeenschappelijk strategisch 
kader vormen, zijn van groot belang voor 
het verwezenlijken van deze doelen. Het 
macroregionale partnerschap van 
lidstaten voor de uitvoering van 
gemeenschappelijke grootschalige 
projecten die via de fondsen voor 
macroregionale ontwikkeling worden 
gefinancierd vormt de synergetische 
belichaming van de nieuwe doelen van de 
Unie en de belangen van de lidstaten. 
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Or. sk

Motivering

At present, the majority of the Union agrees about the breakdown of the current arrangement 
of the structural funds and the Cohesion Fund of the European Union because of the changed 
economic conditions and because of the problematic implementation of measures to alleviate 
the effects of the crisis (inefficient use of the public resources of the European Union, 
disagreement with the new objectives of the Union, corruption, violation of the rules, and 
superficial compliance). This implies that measures to prevent ineffective and bad-faith use of 
CSF Funds must be adopted. The CSF Funds cannot become the instrument that deepens the
financial and economic crisis. To the contrary, they must become the instrument of growth 
and jobs. This line is corroborated by the press statement on the eurozone regarding Greece 
issued at an informal dinner of the European Council on 23 May 2012, stating that ‘We shall 
secure the mobilisation of European structural funds and instruments in order to put Greece 
on the path of growth and jobs.’ The inevitability of corrective measures is evidenced by the 
current developments and by the cessation of payments for several operational programmes 
in various Member States. The consequent amendments of financial policies implemented for 
the fiscal period of 2007–2013 can have a dramatic and negative effect on the budgets of 
several Member States and so on fiscal consolidation. The Greek situation can thus be 
repeated in other Member States in the fiscal period of 2014–2020. The macro-regional 
strategies and thus defined macro-regions (approved European Union Strategy for the Baltic 
Sea Region, approved European Union Strategy for the Danube Region, and the future 
European Union Strategy for the Atlantic Region) offer a platform for the implementation of 
the above measures. The transnational macro-regional strategies can eliminate the failure 
risks of an individual Member State. Moreover, these measures must make provision for a 
comprehensive approach which combines smart fiscal consolidation that preserves 
investments with structural measures for future growth and jobs. The political leaders of the 
Member States are also publicly voicing the necessity to adopt these measures. 

Amendement 357
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 1 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorschriften van deze verordening 
dienen de prioriteiten en beginselen van 
de SBA voor Europa te weerspiegelen en 
de toepassing ervan op Europees, 
nationaal en territoriaal niveau mogelijk 
te maken.

Or. en
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Amendement 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1)“strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei”: de 
streefdoelen en gedeelde leidende 
doelstellingen voor maatregelen van de 
lidstaten en van de Unie zoals uiteengezet 
in de Mededeling van de Commissie: Een 
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, en opgenomen in de 
conclusies die de Europese Raad van 
17 juni 2010 heeft aangenomen als 
bijlage I (Nieuwe Europese strategie voor 
banen en groei; EU-kerndoelen), in de 
aanbeveling van de Raad van 13 juli 2010 
betreffende de globale richtsnoeren voor 
het economische beleid van de lidstaten en 
de Unie1 en in het Besluit van de Raad van 
21 oktober 2010 betreffende de 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten2, 
alsmede eventuele aanpassingen van die 
streefdoelen en gedeelde doelstellingen;

(1) “strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei”: de leidende 
doelstellingen voor maatregelen van de 
lidstaten en van de Unie zoals uiteengezet 
in de Mededeling van de Commissie: Een 
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, en opgenomen in de 
conclusies die de Europese Raad van 
17 juni 2010 heeft aangenomen als 
bijlage I (Nieuwe Europese strategie voor 
banen en groei; EU-kerndoelen), in de 
aanbeveling van de Raad van 13 juli 2010 
betreffende de globale richtsnoeren voor 
het economische beleid van de lidstaten en 
de Unie1 en in het Besluit van de Raad van 
21 oktober 2010 betreffende de 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten2, 
alsmede eventuele aanpassingen van die 
doelstellingen;

Or. fr

Amendement 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) “gemeenschappelijk strategisch kader”: 
het document waarin de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei

(2) “gemeenschappelijk strategisch kader”: 
het kaderdocument voor de coördinatie en 
toewijzing van de investeringsprioriteiten 
die nodig zijn om de doelstellingen en 
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worden omgezet in kernacties voor de 
GSK-fondsen, waarbij voor elke 
thematische doelstelling de door elk GSK-
fonds te ondersteunen kernacties worden 
vastgesteld, alsook de mechanismen om de 
samenhang en de consistentie van de 
programmering van de GSK-fondsen met 
het economische en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
van de Unie te waarborgen;

streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei
te verwezenlijken door middel van
kernacties voor de GSK-fondsen, waarbij 
voor elke thematische doelstelling de door 
elk GSK-fonds te ondersteunen kernacties 
worden vastgesteld, alsook de 
mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met het economische en 
werkgelegenheidsbeleid en het beleid 
inzake duurzame ontwikkeling van de 
lidstaten en van de Unie te waarborgen;

Or. fr

Amendement 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) “gemeenschappelijk strategisch kader”:
het document waarin de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei
worden omgezet in kernacties voor de 
GSK-fondsen, waarbij voor elke 
thematische doelstelling de door elk GSK-
fonds te ondersteunen kernacties worden 
vastgesteld, alsook de mechanismen om de 
samenhang en de consistentie van de 
programmering van de GSK-fondsen met 
het economische en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
van de Unie te waarborgen;

(2) “gemeenschappelijk strategisch kader”: 
de bijlage bij deze verordening met een 
niet-uitputtende lijst van aanbevolen 
acties die door elk GSK-fonds worden 
gesubsidieerd gedurende de 
financieringsperiode 2014-2020 en die de 
lidstaten helpen de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei
en met name de in artikel 9 van deze 
verordening neergelegde thematische
doelstellingen te verwezenlijken. Het 
document bevat ook mechanismen om de 
samenhang en de consistentie van de 
programmering in het kader van de GSK-
fondsen met het economische en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
van de Unie en andere relevante 
beleidsvormen en instrumenten van de 
Unie, alsook coördinatie van de GSK-
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fondsen onderling, te helpen waarborgen. 
Om rekening te houden met het feit dat de 
behoeften per regio verschillen en voor de 
nodige flexibiliteit voor regionale 
duurzame ontwikkeling te zorgen, moeten 
de lidstaten en de regio's verantwoordelijk 
zijn voor de keuze van acties uit de niet-
uitputtende lijst van aanbevolen acties.

Or. en

Amendement 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) “programmering”: het proces van 
organisatie, besluitvorming en toewijzing 
van financiële middelen dat in 
verscheidene stadia plaatsvindt en tot doel 
heeft op meerjarenbasis uitvoering te geven 
aan het gezamenlijke optreden van de Unie 
en de lidstaten ter verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

(4) "programmering": het proces van 
organisatie, besluitvorming en toewijzing 
van financiële middelen dat, in overleg met
de partners en volgens de aanpak van 
meerlagig bestuur overeenkomstig artikel 
5, in verscheidene stadia plaatsvindt en tot 
doel heeft op meerjarenbasis uitvoering te 
geven aan het gezamenlijke optreden van 
de Unie en de lidstaten ter verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

Or. en

Amendement 362
László Surján

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) “programmering”: het proces van 
organisatie, besluitvorming en toewijzing 

(4) "programmering": het proces van 
organisatie, besluitvorming en toewijzing 
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van financiële middelen dat in 
verscheidene stadia plaatsvindt en tot doel 
heeft op meerjarenbasis uitvoering te geven 
aan het gezamenlijke optreden van de Unie 
en de lidstaten ter verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

van financiële middelen dat in 
verscheidene stadia plaatsvindt en tot doel 
heeft op meerjarenbasis en, al in een zo 
vroeg mogelijk stadium, in overleg met de 
begunstigden volgens de aanpak van 
meerlagig bestuur, uitvoering te geven aan 
het gezamenlijke optreden van de Unie en 
de lidstaten ter verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

Or. en

Amendement 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) “programmering”: het proces van 
organisatie, besluitvorming en toewijzing 
van financiële middelen dat in 
verscheidene stadia plaatsvindt en tot doel 
heeft op meerjarenbasis uitvoering te geven 
aan het gezamenlijke optreden van de Unie 
en de lidstaten ter verwezenlijking van de
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

(4) "programmering": het proces van 
organisatie, besluitvorming en toewijzing 
van financiële middelen dat in 
verscheidene stadia plaatsvindt en tot doel 
heeft op meerjarenbasis uitvoering te geven 
aan het gezamenlijke optreden van de Unie 
en de lidstaten ter verwezenlijking van de
belangrijkste doelstellingen van de Unie
door middel van een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

Or. es

Amendement 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) “begunstigde”: een publiek- of 
privaatrechtelijke instantie die belast is met 

(8) “begunstigde”: een publiek- of 
privaatrechtelijke instantie die belast is met 
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het opzetten of met het opzetten en 
uitvoeren van concrete acties; in verband 
met staatssteun wordt onder het begrip 
“begunstigde” verstaan de instantie die de 
steun ontvangt; in verband met 
financieringsinstrumenten wordt onder het 
begrip “begunstigde” verstaan de instantie 
die het financieringsinstrument ten uitvoer 
legt;

het opzetten of met het opzetten en 
uitvoeren van concrete acties; in verband 
met staatssteun wordt onder het begrip 
“begunstigde” verstaan de instantie die de 
steun ontvangt; in verband met 
financieringsinstrumenten wordt onder het 
begrip “begunstigde” verstaan de instantie 
die het financieringsinstrument ten uitvoer 
legt;

Or. de

Amendement 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) “strategie voor lokale ontwikkeling”: 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende 
niveau wordt uitgevoerd;

16) "strategie voor lokale ontwikkeling": 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat ten minste 
ten dele bijdraagt tot de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en in 
partnerschap op het passende niveau wordt 
uitgevoerd;

Or. fr

Amendement 366
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) “strategie voor lokale ontwikkeling”: 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 

(16) "strategie voor lokale ontwikkeling": 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
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de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende 
niveau wordt uitgevoerd;

de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende 
niveau wordt uitgevoerd door een 
plaatselijke autoriteit;

Or. en

Amendement 367
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) “strategie voor lokale ontwikkeling”: 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende 
niveau wordt uitgevoerd;

(16) "strategie voor lokale ontwikkeling": 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende 
niveau wordt uitgevoerd door een 
plaatselijke autoriteit;

Or. fr

Amendement 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) “strategie voor lokale ontwikkeling”: 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende

(16) "strategie voor lokale ontwikkeling": 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde en op geïntegreerde duurzame 
ontwikkeling op plaatselijk niveau 
gerichte concrete acties dat bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
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niveau wordt uitgevoerd; Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op specifieke 
subregionale territoriale niveaus wordt 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 369
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) “strategie voor lokale ontwikkeling”: 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende 
niveau wordt uitgevoerd;

(16) "strategie voor lokale ontwikkeling": 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende 
niveau wordt uitgevoerd door een 
plaatselijke autoriteit;

Or. en

Amendement 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) “strategie voor lokale ontwikkeling”: 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende 
niveau wordt uitgevoerd;

(16) "strategie voor lokale ontwikkeling": 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende 
niveau wordt uitgevoerd door een 
plaatselijke autoriteit;
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Or. en

Motivering

De plaatselijke autoriteiten zijn de belangrijkste spelers bij de uitvoering van het regionale-
ontwikkelingsbeleid van de Unie.

Amendement 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) “strategie voor lokale ontwikkeling”: 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende 
niveau wordt uitgevoerd;

(16) "strategie voor lokale ontwikkeling": 
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en, indien van toepassing, in 
partnerschap op het passende niveau wordt 
uitgevoerd;

Or. es

Amendement 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) “jaarlijkse afsluiting”: afsluiting van 
concrete acties als gevolg van de jaarlijkse 
goedkeuring van de rekeningen,
voorafgaand aan de algemene afsluiting 
van het programma;

(17) “jaarlijkse afsluiting”: afsluiting van 
concrete acties voorafgaand aan de 
algemene afsluiting van het programma;

Or. es
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Amendement 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) “partnerschapscontract”: het document 
dat de lidstaat volgens de aanpak van 
meerlagig bestuur in overleg met de 
partners opstelt en waarin uiteengezet 
wordt welke strategie, prioriteiten en 
regelingen de lidstaat hanteert om de GSK-
fondsen op doeltreffende en doelmatige 
wijze te gebruiken om de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei te verwezenlijken; dit document 
wordt na beoordeling en overleg met de 
lidstaat door de Commissie goedgekeurd;

(18) "partnerschapscontract": het document 
dat de lidstaat volgens de aanpak van 
meerlagig bestuur als neergelegd in 
artikel 5 van deze verordening in overleg 
met de partners opstelt en waarin 
uiteengezet wordt welke strategie, 
prioriteiten en regelingen de lidstaat 
hanteert om de GSK-fondsen op 
doeltreffende en doelmatige wijze te 
gebruiken om de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
te verwezenlijken, waarbij de 
verschillende behoeften van de regio's 
worden erkend en de nodige flexibiliteit 
voor de duurzame regionale ontwikkeling 
gewaarborgd wordt; dit document wordt 
na beoordeling en overleg met de lidstaat 
door de Commissie goedgekeurd; 

Or. en

Amendement 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 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
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Amendement 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24a) ‘Macro-region’ means a territorial 
structure composed of the regions of a 
Member States’ group as defined by the 
approved macro-regional strategy; het 
gaat hier om gebieden van het fonds voor 
macroregionale ontwikkeling; 

Or. sk

Motivering

Een definitie van de nieuwe term is noodzakelijk.

Amendement 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2 – punt 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24b) ‘Macro-regional Development 
Fund’ means a transnational financial 
fund set up by a Member States’ macro-
regional group Contract, and financed by 
CSF Fund and other sources; it is the 
innovative part of the Common Strategic 
Framework.

Or. sk

Motivering

Een definitie van de nieuwe term is noodzakelijk.
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Amendement 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, teneinde 
economische, sociale en territoriale 
cohesie te bereiken en de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, waarbij rekening wordt gehouden 
met de geïntegreerde richtsnoeren en de
nationale hervormingsprogramma's, te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 378
Monika Smolková, Anna Záborská

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 en fondsen 
voor macroregionale ontwikkeling 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.
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Or. sk

Motivering

Ter aanvulling van het innoverende deel van het gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, teneinde de van 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken, alsook de fondsspecifieke 
taken in het licht van de op het Verdrag 
stoelende doelstellingen daarvan uit te 
voeren, waarbij rekening wordt gehouden 
met de desbetreffende geïntegreerde 
richtsnoeren en 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.

Or. en

Amendement 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen verlenen door middel 
van meerjarenprogramma’s steun, die een 

1. De GSK-fondsen verlenen door middel 
van meerjarenprogramma's steun, die een 
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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.

aanvulling vormt op nationale, regionale en 
lokale steunmaatregelen, teneinde de in de
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei vastgestelde 
doelstellingen te bevorderen, 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.

Or. es

Amendement 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 desbetreffende
beleidsmaatregelen, met inbegrip van de 
overkoepelende doelstellingen en 
prioriteiten van de Unie, en complementair 
is met de andere instrumenten van de Unie.

Or. en

Amendement 382
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 

4. De lidstaten en de volgens het 
constitutionele kader passende territoriale 
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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.

niveaus 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.

Or. de

Amendement 383
Ramona Nicole Mănescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

De lidstaten en de instanties die zij daartoe 
hebben aangewezen zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de programma’s, in 
samenwerking met economische en
sociale partners, 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.

Or. en

Amendement 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 4 – lid 4
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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, op het passende 
territoriale niveau en in overeenstemming 
met het institutionele, juridische en 
financiële kader van de lidstaat, en de 
instanties die zij daartoe hebben 
aangewezen zijn verantwoordelijk voor de 
voorbereiding en 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.

Or. fr

Amendement 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 en de instanties die zij 
daartoe hebben aangewezen zijn 
verantwoordelijk voor de voorbereiding en
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.

Or. en
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Amendement 386
María Irigoyen Pérez

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 en de instanties die zij 
daartoe hebben aangewezen zijn 
verantwoordelijk voor de voorbereiding en
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.

Or. es

Motivering

Er moet in alle stadia van de voorbereiding en de toepassing van de fondsen rekening worden 
gehouden met de participatie van de lidstaten en de instanties die zij hebben aangewezen op 
het passende territoriale niveau.

Amendement 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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 

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 
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overeenstemming zijn met het 
evenredigheidsbeginsel.

omvang van de begunstigde regio, in 
overeenstemming zijn met het 
evenredigheidsbeginsel.

Or. en

Amendement 388
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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, programmering, 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.

Or. en

Amendement 389
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – 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 

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 
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evenredigheidsbeginsel. evenredigheidsbeginsel en zijn van 
toepassing op alle programma's waaraan 
de EU minder dan 150 miljoen euro 
bijdraagt.

Or. en

Amendement 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie en de lidstaten dragen, 
overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden, zorg voor de 
coördinatie tussen de GSK-fondsen, 
alsmede voor de coördinatie met andere 
beleidsmaatregelen en instrumenten van de 
Unie, ook in het kader van het externe 
optreden van de Unie.

6. De Commissie en de lidstaten dragen, 
overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden, zorg voor de 
coördinatie tussen de GSK-fondsen, 
alsmede voor de coördinatie met andere 
beleidsmaatregelen en instrumenten van de 
Unie, ook in het kader van het externe 
optreden van de Unie. Er moet extra 
aandacht worden besteed aan en, indien 
nodig, moeten er middelen worden 
uitgetrokken voor gebieden waarin andere 
EU-fondsen expliciet voorzien in een 
geïntegreerde aanpak, zoals 
gemeenschappelijke financiering voor 
geïntegreerde projecten op het gebied van 
milieu en klimaat.

Or. en

Motivering

De beleidsintegratie van milieu en klimaat in alle EU-financiering is een van de punten 
waarop het sterkst wordt aangedrongen in de MFK-resolutie van het Parlement. De 
'geïntegreerde projecten' in het kader van LIFE zijn een concreet mainstreamingsinstrument. 
Ze kunnen in aanzienlijke mate bijdragen tot een efficiënt gebruik van de middelen. Ze dienen, 
samen met andere EU-fondsen, ter ondersteuning van de uitvoering van belangrijke 
milieuwetgeving, zoals afvalbeheersplannen of klimaatstrategieën — gebieden die allemaal 
een groot potentieel hebben om werkgelegenheid en groei te creëren.
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Amendement 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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, 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.

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, 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. en

Amendement 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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, 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 

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, 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.
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Commissie.

Or. en

Amendement 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

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, 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.

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, 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 en steunprogramma's voor in 
artikel 22 omschreven lidstaten die zich in 
financiële moeilijkheden bevinden.

Or. de

Amendement 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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, terwijl zij tegelijkertijd 
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potentiële begunstigden informeren over  
financieringsmogelijkheden en de rol en 
de resultaten van het cohesiebeleid 
algemeen bekendmaken.

Or. en

Amendement 395
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 4 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De voorschriften van de verordening 
dienen de prioriteiten en beginselen van 
de SBA voor Europa te weerspiegelen, die 
op Europees, nationaal en regionaal 
niveau kan worden toegepast.

Or. en

Amendement 396
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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, overeenkomstig 
artikel 4, lid 4, voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand met 
de bevoegde regionale autoriteiten en
volgende partners:

Or. de

Amendement 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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. De lidstaten en de plaatselijke en 
regionale overheden brengen voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand met 
de volgende partners:

Or. it

Motivering

De regionale en plaatselijke overheden moeten op gelijke voet met de lidstaten aan het 
partnerschap deelnemen.

Amendement 398
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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 en de gekozen regionale en 
plaatselijke autoriteiten brengen, in 
overeenstemming met artikel 4, lid 4, voor 
het partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand met 
de volgende partners:

Or. fr

Amendement 399
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

met artikel 4, lid 4, voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand door 
een partnerschapsovereenkomst te sluiten
met de bevoegde regionale en plaatselijke 
autoriteiten en met de volgende partners:

Or. de

Amendement 400
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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. Lidstaten en bevoegde regionale, 
plaatselijke, stedelijke autoriteiten en 
andere overheden en economische en 
sociale partners brengen voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand met 
de volgende partners:

Or. en

Amendement 401
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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 door 
een partnerschapsovereenkomst te sluiten
met de bevoegde regionale en plaatselijke 
autoriteiten. De lidstaten en de bevoegde 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
werken ook samen met de volgende 
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partners:

Or. en

Amendement 402
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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 door 
een partnerschapsovereenkomst te sluiten
met de bevoegde regionale, plaatselijke en 
stedelijke autoriteiten:

Or. de

Motivering

Omdat steden een cruciale rol spelen in het tot stand brengen van een succesvol 
cohesiebeleid, moeten stedelijke autoriteiten ter verduidelijking ook expliciet worden 
genoemd in verband met partnerschapscontracten, naast regionale en lokale autoriteiten.

Amendement 403
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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. De lidstaten en de plaatselijke en 
regionale overheden brengen voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand met 
de volgende partners:

Or. it
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Amendement 404
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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 voor het 
partnerschapscontract een partnerschap tot 
stand met de volgende partners:

Or. en

Amendement 405
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden;

Schrappen

Or. en

Amendement 406
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden;

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden, die op hun 
beurt een partnerschap tot stand brengen 
met de onder b) en c) vermelde partners;

Or. en
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Amendement 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden;

a) andere overheden;

Or. it

Motivering

De regionale en plaatselijke overheden moeten op voet van gelijkheid met de lidstaten aan het 
partnerschap deelnemen.

Amendement 408
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden;

a) andere bevoegde overheden;

Or. fr

Amendement 409
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden;

a) andere overheden dan die waarnaar in 
de inleidende formule van dit lid wordt 
verwezen;

Or. de
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Amendement 410
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden;

a) de bevoegde regionale, lokale, 
stedelijke, berg- en andere overheden;

Or. fr

Amendement 411
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden;

a) de bevoegde regionale, lokale, 
stedelijke, berg- en andere overheden;

Or. en

Amendement 412
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden; 

a) andere bevoegde overheden;

Or. it

Amendement 413
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de economische en sociale partners; en Schrappen

Or. en

Amendement 414
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) relevante instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

Or. de

Amendement 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties, instanties die tot taak hebben 
gelijkheid, non-discriminatie en sociale 
inclusie te bevorderen en 
jongerenorganisaties.
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Or. fr

Amendement 416
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, kerken, niet-
gouvernementele organisaties en instanties 
die tot taak hebben gelijkheid en non-
discriminatie te bevorderen.

Or. de

Amendement 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gendergelijkheid en non-
discriminatie te bevorderen, alsook niet-
gouvernementele organisaties die inzetten 
op sociale inclusie en organisaties die 
werken rond cultuur, onderwijs en 
jeugdbeleid.

Or. en

Amendement 418
María Irigoyen Pérez
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben echte en doeltreffende 
gendergelijkheid tot stand te brengen en 
discriminatie te bestrijden.

Or. es

Motivering

Ook organisaties die werken rond gelijke kansen voor mannen en vrouwen en 
discriminatiebestrijding moeten in aanmerking worden genomen als mogelijke partners.

Amendement 419
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
ondernemingen, wetenschaps- en 
technologieorganisaties, milieupartners, 
niet-gouvernementele organisaties en 
instanties die tot taak hebben gelijkheid en 
non-discriminatie te bevorderen.

Or. pt

Motivering

Bij de modernisering van regionale en plaatselijke economieën spelen (commerciële of 
industriële) ondernemingen een cruciale rol. Zij moeten dan ook bij de 
partnerschapsovereenkomsten worden betrokken. Hetzelfde geldt voor universiteiten en 
technologiecentra, die uiterst belangrijk zijn voor de ontwikkeling van vaardigheden die de 
kansen van burgers op de arbeidsmarkt helpen vergroten.
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Amendement 420
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties, met inbegrip van non-
profitorganisaties die sociale inclusie 
stimuleren, en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

Or. it

Amendement 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) kerken en godsdienstige 
gemeenschappen die inzetten op 
transnationale samenwerking, onderwijs, 
cultuur en sociale inclusie.

Or. en

Amendement 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een lidstaat betrekt die organisaties 
en groepen bij het partnerschap die 
mogelijk een invloed kunnen hebben op 
of getroffen kunnen worden door de 
tenuitvoerlegging van de programma’s. 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
groepen die mogelijk getroffen worden 
door de programma’s en die er moeilijk 
invloed op kunnen uitoefenen, in het 
bijzonder de meest kwetsbare en 
achtergestelde groepen.

Or. en

Amendement 423
Ramona Nicole Mănescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma’s en het toezicht op die 
programma’s. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur
en in overeenstemming met de in lid 1 
bedoelde partnerschapsovereenkomst bij 
de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma's en het toezicht op die 
programma's. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

Or. en

Amendement 424
Younous Omarjee

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

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma’s en het toezicht op die 
programma’s. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

2. De lidstaten en de overeenkomstig 
artikel 4, lid 4 aangewezen regionale en 
plaatselijke instanties betrekken de 
partners volgens de aanpak van meerlagig 
bestuur bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma's en het toezicht op die 
programma's. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

Or. fr

Amendement 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma’s en het toezicht op die 
programma’s. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

2. De lidstaten betrekken de partners die 
overeenkomstig de institutionele structuur 
van de lidstaten de verschillende 
territoriale niveaus vertegenwoordigen
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij alle fases van de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij alle fases 
van de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van programma's en het toezicht 
op die programma's. De partners nemen 
deel aan de toezichtcomités voor 
programma’s.

Or. en

Amendement 426
Jens Nilsson
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma’s en het toezicht op die 
programma’s. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

2. De lidstaten en de overeenkomstig 
artikel 4, lid 4, aangewezen bevoegde 
regionale en plaatselijke instanties
betrekken de partners volgens de aanpak 
van meerlagig bestuur en in 
overeenstemming met de in lid 1 bedoelde 
partnerschapsovereenkomst bij de 
voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma's en het toezicht op die 
programma's. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

Or. en

Amendement 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma’s en het toezicht op die 
programma’s. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma’s en het toezicht op die 
programma’s. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s. De 
partners krijgen gelijke toegang tot de 
voor deze doeleinden verstrekte 
financiering.

Or. en
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Amendement 428
László Surján

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma’s en het toezicht op die 
programma’s. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
vanaf het vroegst mogelijke stadium bij de 
voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma's en het toezicht op die 
programma's. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

Or. en

Amendement 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma’s en het toezicht op die 
programma’s. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

2. De lidstaten en de partners nemen
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
samen deel aan de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook aan de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma’s en het toezicht op die 
programma’s. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma’s.

Or. es

Amendement 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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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. 

Schrappen

Or. es

Amendement 431
Richard Seeber

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.

Schrappen

Or. de

Amendement 432
Ramona Nicole Mănescu
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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 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om een 
Europese gedragscode goed te keuren 
waarin specifieke doelstellingen en criteria 
zijn opgenomen die uitdrukkelijk 
verwijzen naar de vereiste capaciteit op 
het gebied van programma- en 
projectbeheer, teneinde de uitvoering van 
partnerschappen te ondersteunen en de 
uitwisseling van informatie, ervaringen, 
resultaten en goede praktijken tussen de 
lidstaten te bevorderen.

Or. en

Amendement 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 om, na 
uitgebreid overleg op EU-niveau met de in 
lid 1 bedoelde partners, overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om een op beste praktijken 
gestoelde Europese gedragscode goed te 
keuren waarin doelstellingen en criteria 
zijn opgenomen om de uitvoering van 
partnerschappen tijdens de voorbereiding 
en de evaluatie van 
partnerschapscontracten en bij het 
toezicht op de uitvoering ervan te 
waarborgen en de uitwisseling van 
informatie, ervaringen, resultaten en beste
praktijken tussen de lidstaten te 
bevorderen.
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Or. en

Amendement 434
Tamás Deutsch

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

Or. en

Amendement 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In de Europese gedragscode worden 
onder meer de volgende specificaties 
opgenomen:
a) minimumvereisten om tot een 
transparante keuze van partners en een 
duidelijke afbakening van hun rol in het 
beleidsproces en hun bevoegdheden te 
komen;
b) minimumvereisten en aanwijzingen 
met betrekking tot de kenmerken van 
relevante partners, waarbij het kan gaan 
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om overheden van verschillende 
territoriale niveaus, sociale en 
economische partners, het 
maatschappelijk middenveld en instanties 
die tot taak hebben gelijkheid en non-
discriminatie te bevorderen;
c) de procedure voor samenwerking 
tussen de bevoegde nationale, regionale 
en plaatselijke overheden;
d) richtsnoeren over hoe partnerschappen 
kunnen worden afgestemd op 
programma's, met aandacht voor het 
specifieke karakter van 
meerfondsenprogramma's, gezamenlijke 
actieplannen en geïntegreerde territoriale 
investeringen;
e) minimumvereisten om te waarborgen 
dat de partners een nuttige rol spelen bij 
de voorbereiding van het 
partnerschapscontract en de 
programma's;
f) minimumvereisten met betrekking tot de 
procedures die worden vastgesteld om tot 
een doeltreffende organisatie van de 
partnerschappen te komen;
g) richtsnoeren over de rol van partners in 
de toezichtcomités en in de selectie en 
evaluatie van en het toezicht op de 
projecten;
h) minimumvereisten voor het 
verschaffen van richtsnoeren aan 
partners en voor het bevorderen van 
capaciteitsopbouw tussen partners;
i) het kader voor de uitwisseling van 
goede praktijken tussen de lidstaten.

Or. en

Motivering

Met het oog op de duidelijkheid en de transparantie moet deze verordening het 
toepassingsgebied van de gedelegeerde handeling waarmee de Europese gedragscode zal 
worden vastgesteld beter afbakenen.
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Amendement 436
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In de gedragscode zullen een aantal 
partnerschapscriteria worden vastgesteld 
die deel uitmaken van het 
partnerschapscontract. Deze criteria 
omvatten de volgende 
minimumspecificaties:
a) een beschrijving van de 
partnerinstellingen die tot het formele 
partnerschap behoren;
b) de procedure voor samenwerking met 
de bevoegde nationale, regionale en 
plaatselijke instellingen, waarbij wordt 
voorzien in bindend stemrecht in besluiten 
met betrekking tot het partnerschap, 
onder meer bij aanpassingen aan het 
operationele programma;
c) een beschrijving van de formele 
procedure voor raadpleging van de 
partnerinstellingen bij het opstellen van 
nationale richtsnoeren en bijkomende 
uitvoeringsvoorschriften;
d) een beschrijving van de actoren die 
betrokken zijn bij de voorbereiding, de 
uitvoering en de evaluatie van en het 
toezicht op de programma's;
e) de mate van transparantie van de 
procedures en de relevante documenten 
met betrekking tot het 
partnerschapscontract voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's.

Or. en

Amendement 437
Michael Theurer
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In de gedragscode zullen een aantal 
partnerschapscriteria worden vastgesteld 
die deel uitmaken van het 
partnerschapscontract en de operationele 
programma's. Deze criteria omvatten de 
volgende minimumspecificaties:
a) een beschrijving van de 
partnerinstellingen die tot het formele 
partnerschap behoren;
b) de procedure voor samenwerking met 
de bevoegde nationale, regionale en 
plaatselijke instellingen, waarbij wordt 
voorzien in bindend stemrecht in besluiten 
met betrekking tot het partnerschap, 
onder meer bij aanpassingen aan het 
operationele programma;
c) een beschrijving van de formele 
procedure voor raadpleging van de 
partnerinstellingen bij het opstellen van 
nationale richtsnoeren en bijkomende 
uitvoeringsvoorschriften;
d) een beschrijving van de actoren die 
betrokken zijn bij de voorbereiding, de 
uitvoering en de evaluatie van en het 
toezicht op de operationele programma's;
e) de mate van transparantie van de 
procedures en de relevante documenten 
met betrekking tot het 
partnerschapscontract voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's.
De lidstaten verifiëren deze criteria vooraf 
en brengen er jaarlijks verslag van uit bij 
de Commissie.

Or. en
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Motivering

Dit amendement heeft tot doel de voorgestelde gedragscode reeds in het kader van deze 
verordening op punt te stellen met het oog op de daadwerkelijke uitvoering van de beginselen 
van meerlagig bestuur en partnerschap op alle niveaus, in de geest van het Verdrag van 
Lissabon.

Amendement 438
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In de gedragscode zullen een aantal 
partnerschapscriteria worden vastgesteld 
die deel uitmaken van het 
partnerschapscontract en de operationele 
programma's. Deze criteria omvatten de 
volgende minimumspecificaties:
a) een beschrijving van de 
partnerinstellingen die tot het formele 
partnerschap behoren;
b) de procedure voor samenwerking met 
de bevoegde nationale, regionale en 
plaatselijke instellingen, waarbij wordt 
voorzien in bindend stemrecht in besluiten 
met betrekking tot het partnerschap, 
onder meer bij aanpassingen aan het 
operationele programma;
c) een beschrijving van de formele 
procedure voor raadpleging van de 
partnerinstellingen bij het opstellen van 
nationale richtsnoeren en bijkomende 
uitvoeringsvoorschriften;
d) een beschrijving van de actoren die 
betrokken zijn bij de voorbereiding, de 
uitvoering en de evaluatie van en het 
toezicht op de operationele programma's;
e) de mate van transparantie van de 
procedures en de relevante documenten 
met betrekking tot het 
partnerschapscontract voor ontwikkeling 
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en investeringen en de operationele 
programma's.
De lidstaten verifiëren deze criteria vooraf 
en brengen er jaarlijks verslag van uit bij 
de Commissie.

Or. en

Amendement 439
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten verifiëren deze criteria 
vooraf en brengen er jaarlijks verslag van 
uit bij de Commissie.

Or. en

Amendement 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten minste een keer per jaar raadpleegt 
de Commissie voor elk GSK-fonds de 
organisaties die de partners op het niveau 
van de Unie vertegenwoordigen over de 
uitvoering van de steun uit de GSK-
fondsen.

4. Ten minste een keer per jaar raadpleegt 
de Commissie voor elk onder het GSK 
vallend fonds de organisaties die de 
partners op het niveau van de Unie 
vertegenwoordigen over de uitvoering van 
de steun uit de onder het GSK vallende 
fondsen.

Or. en

Amendement 441
Ramona Nicole Mănescu
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Voorstel voor een verordening
Part 2 – article 5 – paragraph 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten minste een keer per jaar raadpleegt 
de Commissie voor elk GSK-fonds de 
organisaties die de partners op het niveau 
van de Unie vertegenwoordigen over de 
uitvoering van de steun uit de GSK-
fondsen.

4. Ten minste een keer per jaar raadpleegt 
de Commissie voor elk GSK-fonds de 
organisaties die de partners op het niveau 
van de Unie vertegenwoordigen over de 
uitvoering van de steun uit de GSK-
fondsen. Daartoe verricht de Commissie 
vooraf een analyse van deze uitvoering en 
van de deelname van de 
belanghebbenden, met name de 
economische en sociale partners.

Or. en

Amendement 442
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de partners 
capaciteitsopbouw aangeboden krijgen 
om effectief te kunnen deelnemen aan de 
partnerschaps- en 
openbareraadplegingsprocessen.

Or. en

Amendement 443
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Ten minste een keer per jaar 
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raadpleegt de Commissie voor elk GSK-
fonds de organisaties die de partners op 
het niveau van de Unie 
vertegenwoordigen over de uitvoering van 
de steun uit de GSK-fondsen.
(Dit wordt lid 5.)

Or. en


