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Amendement 444
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Concrete acties die door de GSK-fondsen 
zijn gefinancierd, moeten in 
overeenstemming zijn met het 
toepasselijke recht van de Unie en van de 
lidstaten.

Concrete acties die door de GSK-fondsen 
zijn gefinancierd, moeten in 
overeenstemming zijn met het 
toepasselijke recht van de Unie en van de 
lidstaten. Omgekeerd moet bij wijzigingen 
van het toepasselijke recht van de Unie 
ook rekening gehouden met de reikwijdte 
van de acties in het kader van de GSK-
fondsen.

Or. de

Motivering

Gezien de komende herziening van de EU-steunvoorschriften voor de periode 2014-2020, die 
de rechtsgrondslag van een groot deel van de activiteiten en acties van het regionaal beleid in 
die periode zullen vormen, moet worden gezorgd voor overeenstemming tussen het 
steunbeleid van de Unie en het strategisch kader van haar cohesiebeleid. Wijzigingen van de 
Europese en nationale wettelijke randvoorwaarden mogen niet in strijd zijn met de 
doelstellingen van het cohesiebeleid van de EU voor de periode 2014-2020.

Amendement 445
László Surján, Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevordering van gelijkheid van mannen 
en vrouwen en non-discriminatie

Bevordering van gelijke kansen en non-
discriminatie

Or. en

Amendement 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief 
bij de voorbereiding en uitvoering van
programma's worden bevorderd.

De lidstaten en de Commissie waarborgen
de gelijkheid van mannen en vrouwen en 
de coherente integratie van het 
genderperspectief in alle fasen van de 
voorbereiding, programmering, uitvoering, 
monitoring en evaluatie van de GSK-
fondsen, met gebruikmaking van 
methoden voor de evaluatie van 
begrotingen vanuit het oogpunt van 
gender ("gender budgeting").

De lidstaten maken voorts een 
evenwichtige deelname van vrouwen en 
mannen aan het beheer en de uitvoering 
van de operationele programma's op 
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau 
mogelijk en brengen verslag uit van de 
vorderingen op dit gebied.

Or. en

Amendement 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's worden bevorderd.

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
wordt bevorderd en dat het 
genderperspectief bij de voorbereiding en
uitvoering van programma's wordt 
geïntegreerd.

Or. en
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Amendement 448
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's worden bevorderd.

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief 
bij de voorbereiding, programmering,
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
programma's worden bevorderd.

Or. en

Amendement 449
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's worden bevorderd.

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de reële en effectieve gelijkheid van 
mannen en vrouwen en de integratie van 
het genderperspectief bij de voorbereiding 
en uitvoering van programma's, en bij het 
toezicht en de evaluatie, worden 
gewaarborgd.

Or. es

Motivering

We moeten het genderperspectief integreren in de voorbereiding en uitvoering van 
programma's en in het toezicht en de evaluatie ervan.

Amendement 450
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's worden bevorderd.

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's rekening wordt gehouden 
met de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief.

Or. en

Amendement 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's te voorkomen.

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of 
genderidentiteit bij de voorbereiding en 
uitvoering van programma's te voorkomen, 
door bijzondere aandacht te besteden aan 
personen die met meervoudige 
discriminatie worden geconfronteerd. De 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap is één van de criteria die bij de 
omschrijving van door de fondsen 
medegefinancierde acties in acht moeten 
worden genomen en waarmee in de 
diverse fasen van uitvoering rekening 
moet worden gehouden.

Or. en

Amendement 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's te voorkomen.

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
gedurende de levenscyclus van 
programma's te voorkomen.

Or. xm

Motivering

De beginselen van non-discriminatie, gelijkheid en toegankelijkheid voor personen met een 
handicap dienen bij alle fases van de fondsen te worden nageleefd, met inbegrip van het 
toezicht op en de beoordeling van alle operationele programma's, teneinde de 
tenuitvoerlegging van de in artikel 7 verankerde beginselen te waarborgen.

Amendement 453
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's te voorkomen.

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's, en bij het toezicht en de 
evaluatie, uit de wereld te helpen.

Or. es

Motivering

We moeten een einde maken aan elke vorm van discriminatie bij de voorbereiding en 
uitvoering van programma's, en bij het toezicht en de evaluatie.
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Amendement 454
László Surján

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's te voorkomen.

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om bij de 
voorbereiding en uitvoering van 
programma's gelijke kansen voor 
iedereen te bevorderen, discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen en hernieuwde segregatie 
tegen te gaan.

Or. en

Amendement 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van
programma's te voorkomen.

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de programmering en uitvoering alsook 
de monitoring en evaluatie van de fondsen
te voorkomen.

Or. en

Amendement 456
Tamás Deutsch
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's te voorkomen.

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's te voorkomen. In het 
bijzonder dient bij de voorbereiding, 
programmering en uitvoering van 
programma's in voorkomend geval de 
toegankelijkheid voor gehandicapten in 
aanmerking te worden genomen.

Or. en

Amendement 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de definities van de door de fondsen 
medegefinancierde acties, en bij de 
programmering, uitvoering, opvolging en 
evaluatie van de fondsen moeten we in het 
bijzonder rekening houden met de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap.

Or. es

Amendement 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vooral de toegankelijkheid voor personen 
met een handicap is één van de criteria 
die bij de omschrijving van door de 
fondsen medegefinancierde acties in acht 
moeten worden genomen en waarmee bij 
de programmering en uitvoering alsook 
bij de monitoring en evaluatie van de 
fondsen rekening moet worden gehouden.

Or. en

Amendement 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 7 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de programmering en uitvoering 
alsook de monitoring en evaluatie van de 
fondsen wordt rekening gehouden met de 
bepalingen van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap.

Or. en

Amendement 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in 
artikel 11 van het Verdrag verankerde

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van en 
met voortdurende inachtneming van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de 
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doelstelling inzake bescherming en
verbetering van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt
toegepast.

doelstelling inzake instandhouding,
bescherming, verbetering en eerbiediging 
van het milieu, en worden met name 
overeenkomstig artikel 11 van het 
Verdrag en volgens het beginsel "de 
vervuiler betaalt" toegepast.

Or. fr

Amendement 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in 
artikel 11 van het Verdrag verankerde 
doelstelling inzake bescherming en 
verbetering van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast.

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van 
geïntegreerde 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 rekening wordt 
gehouden met de noodzaak om 
toekomstige externe kosten voor de 
Europese samenleving te voorkomen.

Or. en

Amendement 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en programma's 

De lidstaten, de Commissie, de regionale, 
stedelijke en plaatselijke overheden, 
alsmede de openbare autoriteiten zien er 
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wordt bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie stelt deze methoden bij 
uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

streng op toe dat bij de voorbereiding en 
uitvoering van partnerschapscontracten en 
programma's wordt bijgedragen tot 
milieubescherming, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, matiging van en aanpassing 
aan de klimaatverandering, 
herstelvermogen voor rampen, 
risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie stelt deze methoden bij 
uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. fr

Amendement 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en programma's
wordt bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie stelt deze methoden bij 
uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De lidstaten en de Commissie zien er, op 
basis van bestaande milieuwetgeving, op
toe dat bij de voorbereiding en uitvoering 
van partnerschapscontracten wordt 
bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen,
bescherming van de biodiversiteit en 
ecosystemen, matiging van en aanpassing 
aan de klimaatverandering,
ecosysteemgericht herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer en 
dat dit alles als doelstelling in de 
programma's wordt opgenomen. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering en biodiversiteit
volgens de door de Commissie vastgestelde 
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methoden. De Commissie stelt deze 
methoden bij uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. Tevens 
wordt gezorgd voor duurzaamheid in de 
vorm van het behoud en het scheppen van 
werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en programma's 
wordt bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie stelt deze methoden bij 
uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De lidstaten en de Commissie zien er, op 
basis van bestaande milieuwetgeving, op
toe dat bij de voorbereiding en uitvoering 
van partnerschapscontracten en 
programma's wordt bijgedragen tot 
milieubescherming, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, bescherming van de 
biodiversiteit en ecosystemen, matiging 
van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, ecosysteemgericht
herstelvermogen voor rampen, 
risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering en biodiversiteit
volgens de door de Commissie vastgestelde 
methoden. De Commissie stelt deze 
methoden bij uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het beginsel van duurzame ontwikkeling, waarbij een evenwichtige economische en sociale 
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ontwikkeling garandeert zonder dat de natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput of het milieu 
wordt aangetast, is een fundamenteel beginsel van de werking van de Europese Unie en moet 
bij alle beleidsmaatregelen en programma's worden nageleefd.

Amendement 465
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en programma's 
wordt bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie stelt deze methoden bij 
uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en programma's 
wordt bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering.

Or. en

Amendement 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Macroregionale en zeegebiedstrategieën

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 467
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk GSK-fonds steunt, overeenkomstig de 
opdracht ervan, de volgende thematische 
doelstellingen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei:

Elk GSK-fonds steunt, overeenkomstig de 
opdracht ervan om economische, sociale 
en territoriale samenhang te 
verwezenlijken, in overeenstemming met 
artikel 177 VWEU, de thematische 
doelstellingen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei:

Or. ro

Amendement 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk GSK-fonds steunt, overeenkomstig de 
opdracht ervan, de volgende thematische 
doelstellingen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei:

Elk GSK-fonds steunt, in 
overeenstemming met zijn opdracht om 
economische, sociale en territoriale 
samenhang tot stand te brengen, zoals 
bepaald in artikel 177 VWEU, de 
volgende thematische doelstellingen van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei:

Or. en

Amendement 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk GSK-fonds steunt, overeenkomstig de 
opdracht ervan, de volgende thematische 
doelstellingen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei:

Elk GSK-fonds steunt, overeenkomstig de 
opdracht ervan, de doelstellingen van 
goedgekeurde macroregionale strategieën 
alsmede de volgende thematische 
doelstellingen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei:

Or. sk

Motivering

Het koppelen van de doelstellingen van goedgekeurde macroregionale strategieën met 
thematische doelstellingen

Amendement 470
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie;

1) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling, innovatie en 
technologieoverdracht;

Or. de

Amendement 471
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie;

1) versterking van onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie;

Or. pt

Motivering

Alle activiteiten op het gebied van ontwikkeling moeten voor financiering in aanmerking 
komen, ook de ontwikkeling van nieuwe producten en van nieuwe industriële producten, en 
financiering moet zich niet uitsluitend tot technologische ontwikkelingen beperken. Er zijn 
veel bedrijven die intern producten ontwikkelen en daarbij geen technologische middelen 
gebruiken, maar die hun producten wel uittesten op industriële schaal, en deze investeringen 
dienen ook voor financiering in aanmerking te komen. Hiermee wordt beoogd, bedrijven te 
ondersteunen bij het versterken van hun concurrentiepositie.

Amendement 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) behoud en bevordering van het 
cultureel en creatief erfgoed van de Unie;
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Or. it

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou het mogelijk moeten maken de cultuur van de Europese 
Unie in brede zin op te waarderen, door ervoor te zorgen dat de territoriale ontwikkeling ook 
plaatsvindt via de bescherming en de bevordering van het cultureel erfgoed en via het steunen 
van experimenten en creativiteit

Amendement 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) verbetering van de toegang tot en het 
gebruik en de kwaliteit van informatie- en 
communicatietechnologie;

2) verbetering van de toegang tot en het 
gebruik, de prijs en de kwaliteit van 
informatie- en communicatietechnologie;

Or. fr

Amendement 474
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3) vergroting van de concurrentiekracht 
van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, met inbegrip van 
ondernemingen van de sociale economie,
alsmede van zelfstandigen, de 
landbouwsector (voor het Elfpo) en van de 
visserij- en aquacultuursector (voor het 
EFMZV);

Or. en
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Amendement 475
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3) vergroting van de concurrentiekracht 
van het bedrijfsleven, met name van kleine 
en middelgrote ondernemingen, alsmede 
van de landbouwsector (voor het Elfpo) en 
van de visserij- en aquacultuursector (voor 
het EFMZV);

Or. de

Amendement 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3) als prioriteit, vergroting van de 
concurrentiekracht en verduurzaming van 
de ontwikkeling van kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsmede van de 
landbouwsector (voor het Elfpo) en van de 
visserij- en aquacultuursector (voor het 
EFMZV);

Or. fr

Amendement 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van ondernemingen, in het bijzonder van 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
alsmede van de landbouwsector (voor het 
Elfpo) en van de visserij- en 
aquacultuursector (voor het EFMZV);

Or. es

Motivering

We moeten ook rekening houden met de grote ondernemingen, want zij creëren 
werkgelegenheid en groei. We mogen de steun die ze in de huidige periode ontvangen niet 
drastisch verlagen of onderbreken.

Amendement 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken;

4) ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken en bevordering van 
duurzaam vervoer;

Or. en

Motivering

Vervoer is, met name in stedelijke gebieden, een van de belangrijkste sectoren die bijdragen 
aan de overgang naar een koolstofarme economie en moet daarom in thematische doelstelling 
nr. 4 worden opgenomen.

Amendement 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 

4) ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme en milieuvriendelijke
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bedrijfstakken; economie in alle bedrijfstakken;

Or. fr

Amendement 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken;

4) ondersteuning van de overgang naar een 
klimaatvriendelijke, energiebesparende
economie in alle bedrijfstakken, ook op het 
gebied van stedelijke ontwikkeling;

Or. en

Amendement 481
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken;

4) ondersteuning van de overgang naar een 
emissiearme economie in alle 
bedrijfstakken;

Or. en

Amendement 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) bevordering van de aanpassing aan de 5) investering in de aanpassing aan de 
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klimaatverandering, risicopreventie en -
beheer;

klimaatverandering, preventie en
beheersing van risico's, en natuurrampen;

Or. fr

Amendement 483
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en -
beheer;

5) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en –
beheer, waarbij de bescherming van de 
biodiversiteit wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en -
beheer;

5) bevordering van de ecosysteemgerichte
aanpassing aan de klimaatverandering, 
risicopreventie en -beheer;

Or. en

Amendement 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) bescherming van het milieu en 
bevordering van efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

6) instandhouding, eerbiediging en 
bescherming van het milieu, de 
biodiversiteit, de ecosystemen en het 
cultureel erfgoed, bevordering van 
efficiënt gebruik van hulpbronnen;

Or. fr

Amendement 486
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 9 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) bescherming van het milieu en 
bevordering van efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

6) instandhouding en bescherming van het 
milieu en het cultureel en creatief erfgoed 
en bevordering van efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

Or. it

Motivering

Verzoek om de bescherming en instandhouding van het cultureel en creatief erfgoed op te 
nemen in de thematische doelstellingen

Amendement 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) bescherming van het milieu en 
bevordering van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

6) bescherming van het milieu, 
biodiversiteit en ecosystemen en 
bevordering van een efficiënt gebruik van 
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hulpbronnen en culturele rijkdommen;

Or. en

Amendement 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) bescherming van het milieu en 
bevordering van efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

6) bescherming van het milieu en van het 
cultureel erfgoed en bevordering van 
efficiënt gebruik van hulpbronnen;

Or. es

Amendement 489
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) bescherming van het milieu en 
bevordering van efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

6) bescherming en waardering van het 
milieu en het cultureel erfgoed en
bevordering van efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

Or. it

Amendement 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) bevordering van duurzaam vervoer en
opheffing van knelpunten in centrale 

7) opheffing van knelpunten in centrale 
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netwerkinfrastructuren; netwerkinfrastructuren;

Or. en

Motivering

Vervoer is, met name in stedelijke gebieden, een van de belangrijkste sectoren die bijdragen 
aan de overgang naar een koolstofarme economie en moet daarom in thematische doelstelling 
nr. 4 worden opgenomen.

Amendement 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren;

7) bevordering van duurzaam vervoer, de 
ontwikkeling van schoon of koolstofarm 
openbaar vervoer en opheffing van 
knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren;

Or. fr

Amendement 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren;

7) bevordering van intermodaal duurzaam 
vervoer en mobiliteit, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op verbetering van 
bestaande infrastructuur, opheffing van 
spoorwegknelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren en het aanleggen 
van ontbrekende grensoverschrijdende 
verbindingen;
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Or. en

Amendement 493
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

8) bevordering van werkgelegenheid, 
ondersteuning van het mkb bij het 
scheppen van nieuwe, duurzame en 
fatsoenlijke banen en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit;

Or. en

Amendement 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

8) bevordering van werkgelegenheid en 
onderwijs en ondersteuning van sectorale 
en geografische arbeidsmobiliteit in de 
arbeidsmarktregio's of -sectoren waar dit 
nodig blijkt;

Or. fr

Amendement 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

8) bevordering van kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

Or. en

Amendement 496
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

8) bevordering van werkgelegenheid en de 
oprichting van nieuwe bedrijven en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

Or. de

Amendement 497
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van ondernemerschap en
arbeidsmobiliteit;

Or. pt

Motivering

Ondernemerschap is één van de nieuwe manieren om de hoge werkloosheid in Europa terug 
te dringen, en het moet expliciet gemaakt worden dat dit aspect in de nieuwe structuurfondsen 
zal worden beschouwd als een kwestie van strategisch belang voor de toekomst van de EU. 
Verder wordt hiermee beoogd, de oprichting te stimuleren van universitaire spin-offs en de 
oprichting van nieuwe hooggekwalificeerde bedrijven.
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Amendement 498
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede;

9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede en discriminatie;

Or. en

Amendement 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) bevordering van sociale inclusie en
bestrijding van armoede;

9) bevordering van sociale inclusie, 
investering in de sociale economie, het 
strijden voor de uitroeiing van de
armoede, en vereenvoudiging van de 
toegang tot zorgverlening en gezondheid 
voor allen;

Or. fr

Amendement 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede;

9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede en discriminatie;
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Or. en

Amendement 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede;

9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede en discriminatie;

Or. en

Amendement 502
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede;

9) bevordering van sociale inclusie, het
mainstreamen van genderaspecten en 
toegankelijkheid en bestrijding van 
armoede;

Or. en

Amendement 503
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren;

10) investering in onderwijs, 
beroepsopleidingen, vaardigheden, 
scholing, na - en bijscholing en een leven 
lang leren;
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Or. en

Amendement 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren;

10) investering in gezondheid, onderwijs,
vaardigheden, een leven lang leren en 
cultuur;

Or. en

Amendement 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren;

10) investering in onderwijs, 
volksscholing, vaardigheden en een leven 
lang leren;

Or. fr

Amendement 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren;

10) investering in gezondheid, onderwijs, 
vaardigheden, opleiding en een leven lang 
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leren;

Or. en

Amendement 507
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur.

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur voor een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling volgens de aanbevelingen 
van de Territoriale Agenda van de 
Europese Unie 2020.

Or. ro

Amendement 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur.

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit, een doelmatig openbaar bestuur 
en versterking van de instrumenten 
waarmee territoriale continuïteit in de 
meest geïsoleerde gebieden kan worden 
bereikt.

Or. fr

Amendement 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur.

11) versterking van de institutionele 
capaciteit en van een doelmatig openbaar
en participatief bestuur en bevordering 
van de capaciteitsopbouw voor de sociale 
partners, niet-gouvernementele 
organisaties, regionale en lokale 
overheden en andere belanghebbenden, 
met name de in artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. ... [de gemeenschappelijke 
verordening] bedoelde partners.

Or. en

Amendement 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur.

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur, evenals doelmatigheid bij de 
overige bij de processen betrokken 
actoren.

Or. xm

Motivering

Financiële steun voor capaciteitsopbouw bij alle partners, niet alleen overheden en 
overheidsdiensten, zal de tenuitvoerlegging van artikel 5 van de voorgestelde verordening en 
een vruchtbare participatie van partners waarborgen, waardoor optimalisatie van het 
gebruik van de middelen mogelijk wordt.

Amendement 511
Marian Harkin, Catherine Bearder
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur.

11) versterking van de institutionele 
capaciteit en de capaciteit van de partners 
en van een doelmatig openbaar bestuur.

Or. en

Amendement 512
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur.

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur; op alle bestuursniveaus zorgen 
voor strategische begeleiding voor 
territoriale ontwikkeling in het kader van 
de Europa 2020-strategie door middel van 
de Territoriale Agenda van de Unie.

Or. it

Amendement 513
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur.

11) versterking van de institutionele 
capaciteit en van een doelmatig openbaar 
bestuur en het verstrekken van 
strategische richtsnoeren voor territoriale 
ontwikkeling in het kader van de Europa 
2020-strategie ten behoeve van alle 
bestuursniveaus via de Territoriale 
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Agenda van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 514
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 11 – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) bevordering van de sociale economie

Or. en

Amendement 515
László Surján

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis) verkleining van de verschillen in 
ontwikkeling tussen de regio's die tot door 
armoede aangewakkerde sociale of 
interetnische spanningen kunnen leiden.

Or. en

Amendement 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis) de toerismesector in al zijn vormen 
bevorderen;
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Or. it

Amendement 517
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De thematische doelstellingen worden 
omgezet in specifieke prioriteiten voor elk 
GSK-fonds en uiteengezet in de 
fondsspecifieke voorschriften.

De thematische doelstellingen worden 
omgezet in specifieke prioriteiten voor elk 
GSK-fonds en uiteengezet in de 
fondsspecifieke voorschriften.
Investeringsprioriteiten moeten worden 
beschouwd als subdoelstellingen die meer 
specifiek vastleggen op welke 
aandachtsgebieden ontwikkeling vereist 
is, maar die voldoende speelruimte bieden 
om ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken 
die aansluiten op de reële behoeften van 
de verschillende soorten gebieden.

Or. en

Amendement 518
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De thematische doelstellingen worden 
omgezet in specifieke prioriteiten voor elk 
GSK-fonds en uiteengezet in de 
fondsspecifieke voorschriften.

De thematische doelstellingen worden 
omgezet in specifieke prioriteiten voor elk 
fonds dat onder de gemeenschappelijke 
verordening valt, en uiteengezet in de 
fondsspecifieke voorschriften, waarbij de 
integratie van het genderperspectief en de 
gelijkheid van mannen en vrouwen in alle 
activiteiten in het kader van alle 
thematische prioriteiten en in alle fasen 
van de voorbereiding, programmering, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
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de programma's wordt gewaarborgd.

Or. en

Amendement 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om een sociale, harmonieuze, 
evenwichtige en duurzame ontwikkeling 
van de Unie te bevorderen en 
economische, sociale en territoriale 
samenhang te bewerkstelligen, zorgt een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
coördinatie van en evenwicht tussen de 
investeringsprioriteiten en de in artikel 9 
omschreven thematische doelstellingen.

Or. en

Amendement 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) voor elke thematische doelstelling:
kernacties die zonder verplichting door elk 
GSK-fonds kunnen worden ondersteund;

Or. fr

Amendement 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) voor elke thematische doelstelling: een 
niet-uitputtende lijst van aanbevelingen 
voor acties voor de GSK-fondsen;

Or. en

Amendement 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voornaamste territoriale 
vraagstukken voor stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook voor 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, zoals bedoeld in de artikelen 
174 en 349 van het Verdrag, die door de 

Schrappen
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GSK-fondsen zullen worden aangepakt;

Or. es

Amendement 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voornaamste territoriale vraagstukken 
voor stedelijke, plattelands-, kust- en 
visserijgebieden, alsook voor gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, zoals 
bedoeld in de artikelen 174 en 349 van het 
Verdrag, die door de GSK-fondsen zullen 
worden aangepakt;

b) de voornaamste territoriale vraagstukken 
voor stedelijke, peri-urbane, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook voor 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, zoals bedoeld in de artikelen 
174 en 349 van het Verdrag, die door de 
onder de gemeenschappelijke verordening 
vallende fondsen zullen worden 
aangepakt;

Or. en

Motivering

In zijn resolutie van 5 juli 2011 over het vijfde cohesieverslag van de Commissie en de 
strategie voor het cohesiebeleid na 2013 heeft het Europees Parlement gewezen op de 
specifieke problemen waarmee grotere stedelijke centra te kampen hebben als gevolg van de 
complexiteit van hun sociale, economische en milieutaken, en heeft het in dat verband het 
endogene potentieel van plattelands- en voorstedelijke gebieden erkend als een kans voor de 
verdere ontwikkeling van deze gebieden (maar niet alleen van gebieden in de buurt van 
agglomeraties en grote steden).

Amendement 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voornaamste territoriale vraagstukken 
voor stedelijke, plattelands-, kust- en 

b) de voornaamste economische, sociale, 
ecologische en territoriale vraagstukken 
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visserijgebieden, alsook voor gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, zoals 
bedoeld in de artikelen 174 en 349 van het 
Verdrag, die door de GSK-fondsen zullen 
worden aangepakt;

voor stedelijke, plattelands-, kust- en 
visserijgebieden, alsook voor gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, zoals 
bedoeld in de artikelen 174 en 349 van het 
Verdrag, die door de GSK-fondsen zullen 
worden aangepakt;

Or. fr

Amendement 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voornaamste territoriale vraagstukken 
voor stedelijke, plattelands-, kust- en 
visserijgebieden, alsook voor gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, zoals 
bedoeld in de artikelen 174 en 349 van het 
Verdrag, die door de GSK-fondsen zullen 
worden aangepakt;

b) de voornaamste territoriale vraagstukken 
voor stedelijke, plattelands-, kust- en 
visserijgebieden en gebieden van 
historisch of cultureel belang, alsook voor 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, zoals bedoeld in de artikelen 
174 en 349 van het Verdrag, die door de 
GSK-fondsen zullen worden aangepakt;

Or. en

Amendement 527
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voornaamste territoriale vraagstukken 
voor stedelijke, plattelands-, kust- en 
visserijgebieden, alsook voor gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, zoals 
bedoeld in de artikelen 174 en 349 van het 
Verdrag, die door de GSK-fondsen zullen 
worden aangepakt;

b) de voornaamste territoriale vraagstukken 
voor stedelijke, plattelands-, kust-, berg- en 
visserijgebieden, alsook voor gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, zoals 
bedoeld in de artikelen 174 en 349 van het 
Verdrag, die door de GSK-fondsen zullen 
worden aangepakt;
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Or. de

Motivering

Op grond van hun natuurlijke kenmerken worden berggebieden met bijzondere uitdagingen 
geconfronteerd. Zij kampen met tal van problemen, zoals ontvolking en economische 
achterstelling. Daarom is het wenselijk om deze gebieden uitdrukkelijk te vermelden.

Amendement 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zeegebiedstrategieën;

Schrappen

Or. es

Amendement 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zeegebiedstrategieën;

d) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale strategieën, regionale 
integratiestrategieën voor de in artikel 349 
bedoelde gebieden en 
zeegebiedstrategieën;

Or. fr
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Amendement 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zeegebiedstrategieën;

d) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

Or. en

Amendement 531
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zeegebiedstrategieën;

d) prioritaire gebieden voor territoriale 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij rekening wordt 
gehouden met macroregionale, 
metropolitane en zeegebiedstrategieën, 
indien lidstaten en regio's daaraan 
deelnemen;

Or. de

Motivering

Er dient ook rekening te worden gehouden met het gestaag toenemende belang van 
metropolitane gebieden als interstedelijke, transregionale of grensoverschrijdende vorm van 
regionale ontwikkeling en territoriale samenwerking.

Amendement 532
Giommaria Uggias
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zeegebiedstrategieën;

d) prioritaire gebieden voor 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerkingsactiviteiten 
voor elk van de GSK-fondsen, waarbij in 
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

Or. it

Amendement 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met 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, te waarborgen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 

f) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
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GSK-fondsen met 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, te waarborgen.

GSK-fondsen met de nationale 
hervormingsprogramma's en andere 
relevante strategieën te waarborgen.

Or. en

Amendement 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met 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, te waarborgen.

f) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met de nationale 
hervormingsprogramma's te waarborgen.

Or. es

Amendement 536
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 11 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met 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, te waarborgen.

f) mechanismen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met 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, te waarborgen, onder meer door 
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bekwaamheid op het gebied van project-
en programmabeheer in te voeren als 
verplichte voorwaarde voor de aanstelling 
bij beheersautoriteiten en intermediaire 
instanties.

Or. en

Amendement 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr
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Motivering

Het gemeenschappelijk strategisch kader is een cruciaal element. Daarom is het opportuun 
dit vast te stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en niet via een gedelegeerde 
handeling.

Amendement 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling en evaluatie Evaluatie

Or. en

Amendement 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd binnen drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening overeenkomstig artikel 142 
een gedelegeerde handeling vast te stellen 
met betrekking tot het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Schrappen

Or. es

Amendement 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd binnen drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening overeenkomstig artikel 142 
een gedelegeerde handeling vast te stellen 
met betrekking tot het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Het gemeenschappelijk strategisch kader 
wordt omschreven in bijlage [X].

Or. en

Amendement 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd binnen drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening overeenkomstig artikel 142
een gedelegeerde handeling vast te stellen 
met betrekking tot het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

De Commissie komt binnen drie maanden 
na de vaststelling van deze verordening
met een voorstel voor een 
gemeenschappelijk strategisch kader, als 
aanvullende bijlage.

Or. fr

Amendement 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd binnen drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening overeenkomstig artikel 142 
een gedelegeerde handeling vast te stellen 
met betrekking tot het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

De Commissie is bevoegd binnen een 
maand na de vaststelling van deze 
verordening overeenkomstig artikel 142 
een gedelegeerde handeling vast te stellen 
met betrekking tot het gemeenschappelijk 
strategisch kader.
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Or. en

Amendement 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, voert de Commissie een 
evaluatie uit en stelt zij zo nodig bij 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 142 een herzien 
gemeenschappelijk strategisch kader vast.

Schrappen

Or. en

Amendement 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, voert de Commissie een
evaluatie uit en stelt zij zo nodig bij 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 142 een herzien gemeenschappelijk 
strategisch kader vast.

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, kan de Commissie een
voorstel tot herziening van het
gemeenschappelijk strategisch kader
indienen of kunnen het Europees 
Parlement en de Raad de Commissie 
vragen een dergelijk voorstel in te dienen.

Or. en

Amendement 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, voert de Commissie een 
evaluatie uit en stelt zij zo nodig bij 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 142 een herzien 
gemeenschappelijk strategisch kader vast.

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, voert de Commissie een 
evaluatie van de bijlage uit en legt deze 
volgens de medebeslissingsprocedure voor 
aan het Parlement en de Raad.

Or. fr

Amendement 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, voert de Commissie een 
evaluatie uit en stelt zij zo nodig bij 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 142 een herzien 
gemeenschappelijk strategisch kader vast.

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, of de prioriteiten moeten 
worden gewijzigd om ze aan te passen aan 
ingrijpende veranderingen in de 
economische of sociale situatie van de 
Unie, stelt de Commissie een herziening 
van het kader voor.

Or. es

Amendement 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen zo nodig binnen zes Schrappen
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maanden na de vaststelling van een 
herzien gemeenschappelijk strategisch 
kader wijzigingen op hun 
partnerschapscontract en programma's 
voor om te waarborgen dat deze consistent 
zijn met het herziene gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Or. es

Amendement 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen zo nodig binnen zes 
maanden na de vaststelling van een 
herzien gemeenschappelijk strategisch 
kader wijzigingen op hun 
partnerschapscontract en programma's 
voor om te waarborgen dat deze consistent 
zijn met het herziene gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Schrappen

Or. en

Amendement 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen zo nodig binnen zes 
maanden na de vaststelling van een herzien 
gemeenschappelijk strategisch kader 
wijzigingen op hun partnerschapscontract 
en programma's voor om te waarborgen 
dat deze consistent zijn met het herziene 

De lidstaten en de regionale en 
plaatselijke gekozen overheden stellen zo 
nodig overeenkomstig artikel 4, lid 4 
binnen zes maanden na de vaststelling van 
een herzien gemeenschappelijk strategisch 
kader wijzigingen op hun 
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gemeenschappelijk strategisch kader. partnerschapscontract en programma's 
voor.

Or. fr

Amendement 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Handleiding voor begunstigden

1. De Commissie stelt een praktische 
handleiding waarin wordt beschreven hoe 
op doeltreffende wijze toegang tot de 
onder de gemeenschappelijke verordening 
vallende fondsen kan worden verkregen, 
hoe deze fondsen effectief kunnen worden 
gebruikt en hoe raakvlakken met andere 
instrumenten van relevante 
beleidsmaatregelen van de Unie kunnen 
worden benut.
2. Deze handleiding wordt uiterlijk op 30 
juni 2014 opgesteld en bevat voor elke 
thematische doelstelling een overzicht van 
de beschikbare relevante instrumenten op 
EU-niveau. met vermelding van bronnen 
van nadere informatie, voorbeelden voor 
goede praktijken met betrekking tot het 
combineren van de 
financieringsinstrumenten die binnen een 
beleidsgebied op verschillende 
beleidsgebieden ter beschikking staan, een 
beschrijving van de relevante autoriteiten 
en organen die betrokken zijn bij het 
beheer van de afzonderlijke instrumenten, 
en een checklist ter ondersteuning van 
potentiële begunstigden bij het vinden van 
de meest geschikte financieringsbronnen.
3. De handleiding wordt publiekelijk 
beschikbaar gemaakt op de website van 



AM\903901NL.doc 51/174 PE491.052v01-00

NL

het bevoegde directoraat-generaal van de 
Commissie. Overeenkomstig artikel 105 
dragen de Commissie en de 
beheersautoriteiten, in samenwerking met 
het Comité van de Regio's, zorg voor de 
verspreiding van de handleiding onder 
potentiële begunstigden.

Or. en

Motivering

In de praktijk is gebleken dat begunstigden moeite hebben om de meest geschikte 
financieringsinstrumenten voor hun specifieke projecten te vinden. Met dit amendement wordt 
beoogd de toegang tot een geïntegreerde financiering te vergemakkelijken.

Amendement 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat bereidt een 
partnerschapscontract voor dat de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020 behelst.

1. Elke lidstaat bereidt, samen met zijn 
eigen lokale en regionale autoriteiten, een 
partnerschapscontract voor dat de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020 behelst.

In de lidstaten waarin de nationale 
wetgeving of bestuursrechtelijke 
voorschriften de regio's en lokale 
autoriteiten de rol toekennen van 
beheerder van de operationele 
programma's, nemen die regio's en lokale 
autoriteiten volledig deel aan de opstelling 
van het partnerschapscontract.

Or. it

Motivering

De regionale en lokale autoriteiten dienen op voet van gelijkheid met de lidstaten deel te 
nemen aan het partnerschap.
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Amendement 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat bereidt een 
partnerschapscontract voor dat de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 
31 december 2020 behelst.

1. Elke lidstaat bereidt in 
overeenstemming met artikel 5 een 
partnerschapscontract voor dat de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 
31 december 2020 behelst.

Or. en

Amendement 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat bereidt een
partnerschapscontract voor dat de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020 behelst.

1. Het partnerschapscontract wordt 
opgesteld voor de periode van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2020.

Or. it

Amendement 554
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat bereidt een 
partnerschapscontract voor dat de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 

1. Elke lidstaat bereidt, op het daartoe 
meest geschikte territoriale niveau, 
overeenkomstig het respectievelijke 
institutionele, juridische en financiële 
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2020 behelst. kader, een partnerschapscontract voor dat 
de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2020 behelst.

Or. pt

Amendement 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In lidstaten waar de regionale en 
lokale overheden krachtens de nationale 
wetgeving of administratieve bepalingen 
betrokken zijn bij de uitvoering van
operationele programma's, worden deze 
overheden volledig betrokken bij de 
opstelling van het partnerschapscontract.

Or. en

Amendement 556
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract op in 
samenwerking met de in artikel 5 
bedoelde partners. Het
partnerschapscontract wordt in dialoog met 
de Commissie voorbereid.

2. In lidstaten waar de regio's en de lokale 
autoriteiten ingevolge nationale wetgeving 
of bestuurlijke bepalingen een rol spelen 
in de tenuitvoerlegging van de 
operationele programma's, dienen deze 
volledig deel te nemen aan de uitwerking 
van het partnerschapscontract.

Or. pt
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Amendement 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract op in samenwerking 
met de in artikel 5 bedoelde partners. Het 
partnerschapscontract wordt in dialoog met 
de Commissie voorbereid.

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract op in samenwerking 
met de in artikel 4, lid 4 en in artikel 5 
bedoelde partners. Het 
partnerschapscontract wordt in dialoog met 
de Commissie voorbereid.

Or. fr

Amendement 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract op in samenwerking 
met de in artikel 5 bedoelde partners. Het 
partnerschapscontract wordt in dialoog 
met de Commissie voorbereid.

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract op in samenwerking 
met de in artikel 4, lid 4 en artikel 5 
bedoelde partners, in dialoog met de 
Commissie.

In de lidstaten waarin andere 
overheidsautoriteiten een rol spelen als 
beheerders van de operationele 
programma's, nemen zij volledig deel aan 
de opstelling van het 
partnerschapscontract.

Or. it

Motivering

De betrokkenheid van de regionale autoriteiten bij de voorbereiding van 
partnerschapscontracten als medefinancierders en uitvoerders van het cohesiebeleid wordt 
van belang geacht.
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Amendement 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract op in samenwerking 
met de in artikel 5 bedoelde partners. Het 
partnerschapscontract wordt in dialoog met 
de Commissie voorbereid.

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract op in nauwe
samenwerking met de in artikel 5 bedoelde 
partners tijdens alle fasen van de 
voorbereiding ervan. Het 
partnerschapscontract wordt in dialoog met 
de Commissie voorbereid.

Or. en

Amendement 560
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract op in samenwerking 
met de in artikel 5 bedoelde partners. Het 
partnerschapscontract wordt in dialoog met 
de Commissie voorbereid.

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract overeenkomstig 
artikel 4, lid 4, op in samenwerking met de 
in artikel 5 bedoelde partners. Het 
partnerschapscontract wordt in dialoog met 
de Commissie voorbereid.

Or. de

Amendement 561
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het partnerschapscontract heeft 
betrekking op alle steun uit de GSK-
fondsen in de betrokken lidstaat.

3. Het partnerschapscontract heeft 
betrekking op alle steun uit de onder de 
gemeenschappelijke verordening vallende 
fondsen in de betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 562
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het partnerschapscontract wordt 
onderworpen aan een openbare 
raadpleging voordat het wordt voorgelegd 
aan de Commissie.

Or. en

Amendement 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat doet zijn 
partnerschapscontract binnen vijf maanden
na de vaststelling van het 
gemeenschappelijk strategisch kader aan 
de Commissie toekomen.

4. Elke lidstaat doet zijn 
partnerschapscontract binnen zes maanden
na de inwerkingtreding van deze 
verordening aan de Commissie toekomen.

Or. en
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Amendement 564
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat doet zijn 
partnerschapscontract binnen drie maanden 
na de vaststelling van het 
gemeenschappelijk strategisch kader aan 
de Commissie toekomen.

4. Elke lidstaat doet zijn 
partnerschapscontract binnen zes maanden 
na de vaststelling van het 
gemeenschappelijk strategisch kader aan 
de Commissie toekomen.

Or. it

Amendement 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor een verdrag tussen een groep 
lidstaten over de oprichting een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds zijn
dezelfde bepalingen van toepassing als 
voor een partnerschapscontract.

Or. sk

Motivering

Harmonisatie met goedgekeurde macroregionale strategieën.

Amendement 566
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het partnerschapscontract omvat het De inhoud van het partnerschapscontract 
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volgende: en van de operationele programma's moet 
op het daartoe meest geschikte niveau 
worden vastgesteld, rekening houdend 
met het evenredigheidsbeginsel. Het 
partnerschapscontract omvat het volgende:

Or. en

Amendement 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) regelingen om afstemming op de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
waarborgen, met inbegrip van:

a) regelingen ter bevordering van de
verkleining van de verschillen in 
ontwikkeling tussen de onderscheiden 
regio's en van de achterstand van de 
minst begunstigde regio's, met inbegrip 
van:

Or. en

Amendement 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde thematische doelstellingen en 
kernacties, alsook ten aanzien van de 
streefdoelen die zijn vastgesteld in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 148, lid 4, van het Verdrag;

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde thematische doelstellingen;
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Or. fr

Amendement 569
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde thematische doelstellingen en 
kernacties, alsook ten aanzien van de 
streefdoelen die zijn vastgesteld in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag;

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde thematische doelstellingen en 
kernacties, alsook ten aanzien van de 
streefdoelen die zijn vastgesteld in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag, alsmede 
van artikel 349 VWEU en van de 
aanbevelingen van de Raad van 2011 met 
betrekking tot de ultraperifere gebieden;

Or. pt

Amendement 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een analyse van de ongelijkheden en
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van
de in het gemeenschappelijk strategisch 
kader vastgestelde thematische 
doelstellingen en kernacties, alsook ten 
aanzien van de streefdoelen die zijn 
vastgesteld in de specifieke aanbevelingen 
per land uit hoofde van artikel 121, lid 2, 

i) een analyse van de ongelijkheden en de
behoeften inzake duurzame ontwikkeling 
met het oog op de thematische 
doelstellingen, de in de artikelen 6, 7 en 8 
neergelegde horizontale beginselen en de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde aanbevolen acties, rekening 
houdend met de streefdoelen die zijn 
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van het Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag;

vastgesteld in de specifieke aanbevelingen 
per land uit hoofde van artikel 121, lid 2, 
van het Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag;

Or. en

Amendement 571
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde thematische doelstellingen en 
kernacties, alsook ten aanzien van de 
streefdoelen die zijn vastgesteld in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag;

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften van de lidstaat en 
van de regio's ten aanzien van de in het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde thematische doelstellingen en 
kernacties, alsook ten aanzien van de 
streefdoelen die zijn vastgesteld in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag;

Or. pt

Motivering

Er moet specifiek vermeld worden dat in de partnerschapscontracten gelet moet worden op de 
ontwikkelingsbehoeften van het land en van alle regio's, zodat er inzicht is in de 
daadwerkelijke omstandigheden die in elk van de regio's specifiek een rol spelen en in de 
vraag hoe de structuurfondsen kunnen bijdragen aan een oplossing daarvoor. Het zou zinvol 
zijn een betrouwbare analyse per regio uit te voeren, zodat de middelen uit de 
structuurfondsen doelmatiger en efficiënter kunnen worden ingezet.

Amendement 572
Richard Seeber
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde thematische doelstellingen en 
kernacties, alsook ten aanzien van de 
streefdoelen die zijn vastgesteld in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag;

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader
vastgestelde thematische doelstellingen en 
kernacties, alsook ten aanzien van de 
streefdoelen die zijn vastgesteld in de 
relevante specifieke aanbevelingen per 
land uit hoofde van artikel 121, lid 2, van 
het Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag;

Or. en

Amendement 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvattende analyse van de ex-
ante-evaluaties van de programma's die 
de selectie van de thematische 
doelstellingen en de indicatieve 
toewijzingen van de GSK-fondsen 
rechtvaardigen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 574
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvattende analyse van de ex-
ante-evaluaties van de programma's die 
de selectie van de thematische 
doelstellingen en de indicatieve 
toewijzingen van de GSK-fondsen 
rechtvaardigen;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het is onnodig om elementen die reeds in het kader van de operationele programma's zijn
opgevoerd of vastgesteld opnieuw in het partnerschapscontract op te nemen. Met het oog 
hierop lijken deze bepalingen overbodig en zorgen niet voor vereenvoudiging. Bovendien 
kunnen de lidstaten geen verplichtingen aangaan die voorheen op regionaal of plaatselijk 
niveau werden vervuld.

Amendement 575
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvattende analyse van de ex-
ante-evaluaties van de programma's die 
de selectie van de thematische 
doelstellingen en de indicatieve 
toewijzingen van de GSK-fondsen 
rechtvaardigen;

Schrappen

Or. en

Amendement 576
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvattende analyse van de ex-
ante-evaluaties van de programma's die de 
selectie van de thematische doelstellingen 
en de indicatieve toewijzingen van de 
GSK-fondsen rechtvaardigen;

ii) een samenvattende analyse van de ex-
ante-evaluaties van de programma's die de 
selectie van de thematische doelstellingen 
en de indicatieve toewijzingen van de 
GSK-fondsen rechtvaardigen; omdat de 
thematische doelstellingen per regio 
kunnen verschillen, moet er, wanneer ze 
worden vastgesteld, rekening worden 
gehouden met de behoeften die op het 
niveau van elke afzonderlijke regio zijn 
bepaald;

Or. ro

Amendement 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvattende analyse van de ex-
ante-evaluaties van de programma's die de 
selectie van de thematische doelstellingen 
en de indicatieve toewijzingen van de 
GSK-fondsen rechtvaardigen;

ii) een samenvattende analyse van de ex-
ante-evaluaties van de programma's die de 
selectie van de thematische doelstellingen 
en de indicatieve toewijzingen van de 
GSK-fondsen rechtvaardigen; de 
thematische doelstellingen kunnen van 
regio tot regio verschillen en berusten op 
de behoeften van elke regio.

Or. en

Amendement 578
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvattende analyse van de ex-
ante-evaluaties van de programma's die 
de selectie van de thematische 
doelstellingen en de indicatieve 
toewijzingen van de GSK-fondsen 
rechtvaardigen;

ii) een samenvattende analyse die de 
selectie van de thematische doelstellingen 
en de indicatieve toewijzingen van de 
GSK-fondsen rechtvaardigt;

Or. it

Motivering

Het partnerschapscontract moet een programmeringsdocument zijn dat algemene regels 
vaststelt voor het volgende programma. De motivering van de beleidskeuzes dient in de 
programma's te worden gepresenteerd en niet eerder.

Amendement 579
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvattende analyse van de ex-
ante-evaluaties van de programma's die de 
selectie van de thematische doelstellingen 
en de indicatieve toewijzingen van de 
GSK-fondsen rechtvaardigen;

ii) een samenvattende analyse van de ex-
ante-evaluaties van de programma's die de 
selectie van de thematische doelstellingen 
en de indicatieve toewijzingen van de 
GSK-fondsen rechtvaardigen; dergelijke 
thematische doelstellingen kunnen per 
operationeel programma verschillen.

Or. en

Amendement 580
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt iv
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het is onnodig om elementen die reeds in het kader van de operationele programma's zijn 
opgevoerd of vastgesteld opnieuw in het partnerschapscontract op te nemen. Met het oog 
hierop lijken deze bepalingen overbodig en zorgen niet voor vereenvoudiging. Bovendien 
kunnen de lidstaten geen verplichtingen aangaan die voorheen op regionaal of plaatselijk 
niveau werden vervuld.

Amendement 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt iv
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 583
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 584
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) het potentieel bedrag aan steun dat 
wordt uitgetrokken voor aanvullende 
activiteiten met andere dan GSK-fondsen 
die specifiek voorzien in een dergelijke 
samenwerking, zoals gemeenschappelijke 
financiering voor geïntegreerde projecten 
op het gebied van milieu en klimaat; bij 
partnerschapscontracten waarin milieu of 
klimaat genoemd worden als thematische 
doelstellingen, zorgen de lidstaten ervoor 
dat voorrang wordt verleend aan 
financieringsactiviteiten die de 
geïntegreerde projecten in deze gebieden 
aanvullen;

Or. en

Motivering

"Integrated Projects" under LIFE are a concrete mainstreaming tool for environment and 
climate. They have the potential to significantly contribute to an efficient use of funds, to the 
coherent implementation of major environmental legislation and to increase the absorption 
capacity of funding foreseen for environment and climate under cohesion and agricultural 
policy. To be feasible in practice, potential complementary activities with the CSF funds have 
to be identified at an early stage.

Amendement 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij in 
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking;

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met het amendement op artikel 14, alinea 1, onder a bis (nieuw).

Amendement 587
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij in 
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking waarbij rekening 
wordt gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

Or. fr

Motivering

Het is van essentieel belang in het partnerschapscontract rekening te houden met de 
macroregionale strategieën, om de strategische dimensie ervan te versterken.

Amendement 588
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt v
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij in 
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij rekening 
wordt gehouden met macroregionale, 
metropolitane en zeegebiedstrategieën, 
indien lidstaten en regio's daaraan 
deelnemen;

Or. de

Motivering

Er dient ook rekening te worden gehouden met het gestaag toenemende belang van 
metropolitane gebieden als interstedelijke, transregionale of grensoverschrijdende vorm van 
regionale ontwikkeling en territoriale samenwerking.

Amendement 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij in 
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij in 
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale strategieën, 
regionale integratiestrategieën voor de in 
artikel 349 bedoelde gebieden en 
zeegebiedstrategieën, waar de lidstaten en 
de regio's aan dergelijke strategieën 
deelnemen of deze hebben vastgesteld;

Or. fr

Amendement 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt v
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij in
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij rekening 
wordt gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

Or. en

Amendement 591
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) de lijst van de programma's van het 
EFRO, het ESF en het CF, met 
uitzondering van die voor het doel 
"Europese territoriale samenwerking", en
van de programma's van het Elfpo en het 
EFMZV, met de respectieve indicatieve 
toewijzingen per GSK-fonds en per jaar;

vii) de lijst van de programma's van het 
EFRO, het ESF en het CF en voor het doel 
"Europese territoriale samenwerking", met 
uitzondering van de programma's van het 
Elfpo en het EFMZV, met de respectieve 
indicatieve toewijzingen per GSK-fonds en 
per jaar;

Or. fr

Amendement 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a – punt vii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii bis) de modaliteiten voor het beheer 
van de in artikel 14, onder a), punt vii) 
bedoelde programma's met de 
programma's die onder het doel 
"Europese territoriale samenwerking"
vallen.
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Or. fr

Motivering

Het is noodzakelijk de coördinatie tussen de operationele programma's van de verschillende 
doelstellingen van het cohesiebeleid en de operationele programma's voor de Europese 
territoriale samenwerking te versterken, teneinde de laatstgenoemde programma's 
strategischer te plannen.

Amendement 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) regelingen om de afstemming op 
macroregionale en zeegebiedstrategieën te 
waarborgen, indien lidstaten en regio's 
daaraan deelnemen, teneinde ervoor te 
zorgen dat voldoende middelen uit de 
fondsen aan die strategieën worden 
toegewezen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een geïntegreerde benadering voor de 
door de GSK-fondsen gesteunde 
territoriale ontwikkeling, waarin het 

b) een geïntegreerde benadering voor de 
door de GSK-fondsen gesteunde duurzame 
territoriale ontwikkeling, waarin het 
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volgende wordt uiteengezet: volgende wordt uiteengezet:

Or. en

Amendement 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) de mechanismen op nationaal en 
regionaal niveau die zorgen voor 
coördinatie tussen de GSK-fondsen en 
andere financieringsinstrumenten van de 
Unie en de lidstaten, met name wanneer 
deze, zoals het LIFE-programma, in 
gestructureerde samenwerking voorzien, 
alsook met de EIB;

Or. en

Motivering

'Geïntegreerde projecten' in het kader van het LIFE-programma zijn een concreet instrument 
voor het mainstreamen van milieu- en klimaataspecten. Zij kunnen op significante wijze 
bijdragen tot een efficiënt gebruik van de fondsen, tot de coherente tenuitvoerlegging van 
belangrijke milieuwetgeving en tot de verhoging van het absorptievermogen van financiële 
middelen die in het kader van het cohesie- en landbouwbeleid worden uitgetrokken voor het 
milieu en het klimaat. Om in de praktijk haalbaar te kunnen zijn moet potentiële activiteiten 
ter aanvulling van de GSK-fondsen in een vroeg stadium worden aangewezen.

Amendement 596
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de mechanismen op nationaal en 
regionaal niveau die zorgen voor 

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

zorgen voor coördinatie tussen de GSK-
fondsen en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

Or. fr

Amendement 597
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de onder de gemeenschappelijke 
verordening vallende fondsen voor de 
territoriale ontwikkeling van stedelijke, 
peri-urbane, plattelands-, kust- en 
visserijgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, in het 
bijzonder de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28, 29 en 99, in voorkomend 
geval vergezeld van een lijst van de steden 
die aan het in artikel 8 van de EFRO-
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ontwikkeling zullen deelnemen; verordening bedoelde platform voor 
stedelijke ontwikkeling zullen deelnemen;

Or. en

Motivering

Een geïntegreerde, door de onder de gemeenschappelijke verordening vallende fondsen 
gesteunde benadering voor territoriale ontwikkeling is van cruciaal belang in peri-urbane 
gebieden die met het probleem kunnen worden geconfronteerd dat zij noch tot fondsen voor 
stedelijke gebieden noch tot de aan landelijke gebieden toegewezen begrotingen toegang 
hebben. De stedelijke realiteit wordt inmiddels gekenmerkt door een peri-urbane 
ontwikkeling. Het is duidelijke dat peri-urbane gebieden niet gewoon randgebieden tussen 
stad en platteland vormen, maar dat zij een nieuwe, onderscheiden soort multifunctionele 
gebieden vormen.

Amendement 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de onder de gemeenschappelijke 
verordening vallende fondsen voor de 
territoriale ontwikkeling van stedelijke, 
plattelands-, kust- en visserijgebieden, 
alsook van gebieden met bijzondere 
territoriale kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, vergezeld van de lijst van criteria 
voor de aanwijzing van functionele 
stedelijke gebieden;

Or. en

Amendement 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin



AM\903901NL.doc 75/174 PE491.052v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) e regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 7 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

ii) e regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust-, berg-, grens- en visserijgebieden, 
alsook van gebieden met bijzondere 
territoriale kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 7 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

Or. fr

Amendement 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, peri-urbane, 
plattelands-, kust- en visserijgebieden, 
alsook van gebieden met bijzondere 
territoriale kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van criteria voor de
aanwijzing van stedelijke en 
voorstedelijke gebieden;

Or. fr
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Amendement 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van verschillende soorten 
gebieden, waaronder stedelijke, 
plattelands-, kust- en visserijgebieden, 
alsook van gebieden met bijzondere
territoriale kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

Or. en

Amendement 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de duurzame 
territoriale ontwikkeling van stedelijke, 
plattelands-, kust- en visserijgebieden, 
alsook van gebieden met bijzondere 
territoriale kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99;
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ontwikkeling zullen deelnemen;

Or. en

Amendement 604
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 7 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, 
randstedelijke, plattelands-, kust- en 
visserijgebieden, alsook van gebieden met
bijzondere territoriale kenmerken, in het 
bijzonder de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28, 29 en 99, in voorkomend 
geval vergezeld van een indicatieve lijst 
van de steden die aan het in artikel 8 van 
de EFRO-verordening bedoelde platform 
voor stedelijke ontwikkeling mogen
deelnemen;

Or. es

Amendement 605
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak op het passende 
territoriale niveau voor het gebruik van de 
GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
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uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

kenmerken, zoals bergstreken of eilanden, 
of zeer dunbevolkte gebieden, in het 
bijzonder de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28, 29 en 99;

Or. en

Amendement 606
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust-, berg- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

Or. de

Motivering

Op grond van hun natuurlijke kenmerken worden berggebieden met bijzondere uitdagingen 
geconfronteerd. Zij kampen met tal van problemen, zoals ontvolking en economische 
achterstelling. Daarom is het wenselijk om deze gebieden uitdrukkelijk te vermelden.

Amendement 607
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak op het passende 
territoriale niveau voor het gebruik van de 
GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, zoals bergstreken of eilanden, 
of zeer dunbevolkte gebieden, in het 
bijzonder de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28, 29 en 99;

Or. en

Amendement 608
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak op territoriale, 
doelgerichte schaal, voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, waaronder gebergten, 
eilanden of zeer dunbevolkte gebieden, in 
het bijzonder de uitvoeringsregelingen 
voor de artikelen 28, 29 en 99;

Or. fr
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Amendement 609
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 7 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, peri-urbane, 
plattelands-, kust- en visserijgebieden, 
alsook van gebieden met bijzondere 
territoriale kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99;

Or. fr

Motivering

In de geïntegreerde benadering van het gebruik van de GSK-fondsen zijn ook de peri-urbane 
gebieden van fundamenteel belang, aangezien het risico bestaat dat deze gebieden niet alleen 
de steungelden voor plattelandsgebieden mislopen, maar ook de financieringen die aan 
steden worden toegekend, terwijl de EU juist steeds meer peri-urbane gebieden kent.

Amendement 610
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de
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uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke 
ontwikkeling zullen deelnemen;

uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een indicatieve lijst van de steden die 
aan het in artikel 8 van de EFRO-
verordening bedoelde platform voor 
stedelijke ontwikkeling zullen deelnemen;

Or. en

Amendement 611
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter b – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij in 
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

Or. en

Amendement 612
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

c) een geïntegreerde benadering om de 
demografische problemen van de regio's 
aan te pakken en te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
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toewijzing van de betrokken GSK-fondsen, 
in voorkomend geval;

Or. de

Amendement 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die kans maken 
gediscrimineerd of sociaal uitgesloten te 
worden, waarbij bijzondere aandacht wordt 
besteed aan gemarginaliseerde 
gemeenschappen en geografische 
gebieden die de gevolgen ondervinden van
demografische uitdagingen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing van de betrokken GSK-fondsen, 
in voorkomend geval;

Or. fr

Amendement 614
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
de ernstige en permanente natuurlijke en 
demografische belemmeringen zoals 
bedoeld in artikel 174 van het Verdrag, en
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waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

door armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

Or. fr

Amendement 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

c) een geïntegreerde duurzame benadering 
om te voorzien in de specifieke behoeften 
van de geografische gebieden die het 
hardst door armoede worden getroffen of 
van doelgroepen die de grootste kans 
maken gediscrimineerd of sociaal 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing van de betrokken GSK-fondsen, 
in voorkomend geval;

Or. en

Amendement 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
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armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen en 
aan personen met een handicap, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing van de betrokken GSK-fondsen;

Or. xm

Motivering

De opname van vrouwen en personen met een handicap versterkt het lid, zonder dat 
afgeweken wordt van de andere bepalingen in de verordening. "In voorkomend geval" dient te 
worden geschrapt, aangezien het verwarrend is en op nationaal niveau tot een verkeerde 
uitleg zou kunnen leiden. Indicaties over de toewijzing van financiële middelen zijn nodig om 
investeringen en de gevolgen ervan voor de specifieke doelgroepen in de gaten te houden.

Amendement 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen en 
personen met een handicap, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing van de betrokken GSK-fondsen;

Or. en

Amendement 618
Bogusław Sonik
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, als 
bedoeld in artikel 174 van het Verdrag, of 
door armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

Or. en

Amendement 619
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan vrouwen, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en personen met een 
handicap, met vermelding van de 
indicatieve financiële toewijzing van de 
betrokken onder de gemeenschappelijke 
verordening vallende fondsen, in 
voorkomend geval;
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Or. en

Amendement 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, als 
bedoeld in artikel 174 van het Verdrag, of 
door armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

Or. en

Motivering

Alle Europese regio's worden in de toekomst betrokken bij de verwezenlijking van de EU-
strategieën.

Amendement 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een geïntegreerde strategie voor de 
ontwikkeling van de infrastructuur in de 
regio's, met name met betrekking tot een 
geïntegreerd gebruik van de GSK-
fondsen, de financieringsfaciliteit voor 
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Europese verbindingen en de TEN-
fondsen, met bijzondere nadruk op 
grensoverschrijdende verbindingen en 
verbindingen tussen regionale netten en 
transnationale vervoersassen;

Or. de

Amendement 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de wijze waarop de GSK-fondsen 
zullen bijdragen tot de uitvoering van in 
de nationale hervormingsprogramma's 
nader omschreven geïntegreerde 
nationale armoedebestrijdingsstrategieën 
die zijn gericht op de bevordering van de 
inclusie van alle groepen die door 
armoede en sociale uitsluiting worden 
getroffen of bedreigd, en zijn gebaseerd 
op nationale sociale verslagen;

Or. en

Amendement 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een geconsolideerde tabel van de 
mijlpalen en streefdoelen die in 
programma's voor het in artikel 19, lid 1, 
bedoelde prestatiekader zijn vastgesteld, 
met de methoden en het mechanisme om te 

i) een geconsolideerde tabel van de 
meetbare kwalitatieve en kwantitatieve
mijlpalen en streefdoelen die in 
programma's voor het in artikel 19, lid 1, 
bedoelde prestatiekader zijn vastgesteld, 
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zorgen voor onderlinge consistentie van 
alle programma's en GSK-fondsen;

met de methoden en het mechanisme om te 
zorgen voor onderlinge consistentie van 
alle programma's en GSK-fondsen;

Or. en

Amendement 624
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een geconsolideerde tabel van de 
mijlpalen en streefdoelen die in 
programma's voor het in artikel 19, lid 1, 
bedoelde prestatiekader zijn vastgesteld, 
met de methoden en het mechanisme om te
zorgen voor onderlinge consistentie van 
alle programma's en GSK-fondsen;

i) een geconsolideerde tabel van de 
mijlpalen en streefdoelen die in 
programma's zijn vastgesteld, met de 
methoden en het mechanisme om te zorgen 
voor onderlinge consistentie van alle 
programma's en GSK-fondsen;

Or. en

Amendement 625
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvatting van de beoordeling of 
aan de ex-antevoorwaarden wordt voldaan 
en, indien dit niet het geval is, van de 
maatregelen die op nationaal en regionaal 
niveau moeten worden genomen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen;

ii) een samenvatting van de beoordeling of 
aan de ex-antevoorwaarden wordt voldaan
die van toepassing zijn op nationaal 
niveau en, indien dit niet het geval is, van 
de maatregelen die moeten worden 
genomen, de verantwoordelijke organen 
en een tijdschema voor de uitvoering van 
die maatregelen;

Or. xm

Motivering

De van de lidstaten vereiste basisvoorwaarden dienen op lidstaatniveau te worden 
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gecontroleerd en gewaarborgd, niet door de regio's (indien de programmering op regiobasis 
is).

Amendement 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvatting van de beoordeling of 
overeenkomstig artikel 17 aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan en, indien 
dit niet het geval is, van de maatregelen die 
op nationaal en regionaal niveau moeten 
worden genomen, met een tijdschema voor 
de uitvoering van die maatregelen;

ii) een samenvatting van de beoordeling of 
overeenkomstig artikel 17 aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan en, indien 
dit niet het geval is, van de maatregelen die 
op Europees, nationaal en regionaal niveau 
moeten worden genomen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen;

Or. de

Amendement 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de maatregelen gericht op een 
efficiënte besteding van de middelen met 
aandacht voor op concurrentie 
gebaseerde procedures;

Or. de

Amendement 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iv) de maatregelen die zijn genomen om de
benadering van meerlagig bestuur uit te 
voeren en om de partners bedoeld in 
artikel 5 te laten participeren en hun rol
bij de voorbereiding van het 
partnerschapscontract en van het in artikel 
46 beschreven voortgangsverslag en bij de 
voorbereiding, uitvoering, evaluatie en 
monitoring van de programma's, in 
overeenstemming met de Europese 
gedragscode, met inbegrip van een lijst 
van de betrokken partners, een 
beschrijving van de wijze waarop zij 
geselecteerd zijn, wat hun taken zijn en 
welke standpunten zij hebben geuit ten 
aanzien van de inhoud van het 
partnerschapscontract en van de 
uitvoering van het partnerschapsbeginsel;

Or. en

Amendement 629
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iv) een indicatieve lijst van partners en de 
maatregelen die door de lidstaat en de 
bevoegde regionale en lokale overheden 
overeenkomstig artikel 4, lid 4, en artikel 
5 zijn genomen om deze partners te 
betrekken bij de voorbereiding van het 
partnerschapscontract en van het in 
artikel 46 beschreven voortgangsverslag en 
hun rol daarbij;

Or. en
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Amendement 630
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iv) de maatregelen die zijn genomen om de 
relevante partners te betrekken bij de 
voorbereiding en uitvoering van het 
partnerschapscontract en van het in 
artikel 46 beschreven voortgangsverslag en 
hun rol daarbij;

Or. en

Amendement 631
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een territoriale analyse ter bepaling 
van het meest efficiënte functionele 
gebiedsniveau (bergstreek, bekken, dal, 
intergemeentelijk samenwerkingsverband, 
enz.) om de doelstellingen ook door 
multiregionale programma's te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 632
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) een territoriale analyse op passende 
geografische schaal van het meest 
doelmatige functioneel gebied (gebergte, 
bekken, vallei, samenwerkende 
gemeenten, etc.) om de vastgestelde 
doelstellingen te bereiken, onder andere 
door middel van pluriregionale 
programma's;

Or. fr

Amendement 633
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) de invoering van een verplichte 
scholing op het gebied van project- en 
programmabeheer voor personeelsleden 
van beheersautoriteiten en intermediaire 
instanties, indien bij een ex-ante-evaluatie 
van hun bekwaamheid met betrekking tot 
project- en programmabeheer 
tekortkomingen worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) de aanwijzing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke belemmeringen voor 
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de uitvoering van het 
partnerschapscontract in de nationale 
context en de acties waarmee wordt 
beoogd deze belemmeringen weg te 
nemen;

Or. en

Amendement 635
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) een territoriale analyse ter bepaling 
van het meest efficiënte functionele 
gebiedsniveau (bergstreek, bekken, dal, 
intergemeentelijk samenwerkingsverband, 
enz.) om de doelstellingen ook door 
multiregionale programma's te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter d – punt iv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) een identificatie van relevante 
bestaande nationale/regionale/plaatselijke 
structuren voor partnerschappen en 
meerlagig bestuur en manieren waarop 
die in aanmerking genomen kunnen 
worden;

Or. en



PE491.052v01-00 94/174 AM\903901NL.doc

NL

Amendement 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een beoordeling of de administratieve 
capaciteit van de autoriteiten, en in 
voorkomend geval van de begunstigden, 
moet worden vergroot, alsook de 
maatregelen die hiervoor nodig zijn;

Schrappen

Or. fr

Amendement 638
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een beoordeling of de administratieve 
capaciteit van de autoriteiten, en in 
voorkomend geval van de begunstigden, 
moet worden vergroot, alsook de 
maatregelen die hiervoor nodig zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een beoordeling of de administratieve 
capaciteit van de autoriteiten, en in 

i) een beoordeling of de administratieve 
capaciteit van de autoriteiten, de 
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voorkomend geval van de begunstigden, 
moet worden vergroot, alsook de 
maatregelen die hiervoor nodig zijn;

begunstigden en de in artikel 5 bedoelde 
partners moet worden vergroot, alsook de 
maatregelen die hiervoor nodig zijn;

Or. en

Amendement 640
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvatting van de geplande 
maatregelen en de desbetreffende 
streefdoelen in de programma's om de 
administratieve belasting van de 
begunstigden te reduceren;

Schrappen

Or. en

Amendement 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter e – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een beoordeling van de bestaande 
systemen voor de elektronische 
uitwisseling van gegevens en de geplande 
maatregelen om het mogelijk te maken dat 
de uitwisseling van alle informatie tussen 
de begunstigden en de autoriteiten die voor 
het beheer en de controle van de 
programma's verantwoordelijk zijn, 
uitsluitend elektronisch plaatsvindt.

iii) een beoordeling van de bestaande 
systemen voor de elektronische 
uitwisseling van gegevens en de geplande 
maatregelen om het mogelijk te maken dat 
de uitwisseling van alle informatie tussen 
de begunstigden en de autoriteiten die voor 
het beheer en de controle van de 
programma's verantwoordelijk zijn, bij 
voorkeur elektronisch plaatsvindt.

Or. es
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Amendement 642
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 14 – alinea 1 – letter e – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) een ex-ante-evaluatie van de 
capaciteit op het gebied van project- en 
programmabeheer van de 
personeelsafdelingen van de nationale, 
regionale of lokale overheden die de 
partnerschapscontracten mede 
ondertekenen, teneinde te bepalen of zij 
over de nodige administratieve capaciteit 
beschikken voor de uitvoering van hun 
taken;

Or. en

Amendement 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluaties van de 
programma's, of het partnerschapscontract 
verenigbaar is met deze verordening, met
het gemeenschappelijk strategisch kader, 
met de specifieke aanbevelingen per land 
uit hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en met de aanbevelingen van de 
Raad uit hoofde van artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag, en doet binnen drie maanden 
na de datum waarop het 
partnerschapscontract is ingediend haar 
opmerkingen toekomen. De lidstaat 
verstrekt alle noodzakelijke aanvullende
informatie en past zo nodig het 
partnerschapscontract aan.

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluaties van de 
programma's, of het partnerschapscontract 
verenigbaar is met deze verordening en
met de nationale 
hervormingsprogramma's, en doet binnen 
drie maanden na de datum waarop het 
partnerschapscontract is ingediend haar 
opmerkingen toekomen. De lidstaat 
verstrekt alle noodzakelijke aanvullende 
informatie en past zo nodig het 
partnerschapscontract aan.
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Or. es

Motivering

We moeten de verwijzingen naar specifieke aanbevelingen per land schrappen omdat we 
daarmee het cohesiebeleid koppelen aan een reeks doelstellingen die veel verder gaan dan de 
eigenlijke doelstellingen van dit beleid.

Amendement 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluaties van de 
programma's, of het partnerschapscontract 
verenigbaar is met deze verordening, met 
het gemeenschappelijk strategisch kader, 
met de specifieke aanbevelingen per land 
uit hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en met de aanbevelingen van de 
Raad uit hoofde van artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag, en doet binnen drie maanden 
na de datum waarop het 
partnerschapscontract is ingediend haar 
opmerkingen toekomen. De lidstaat 
verstrekt alle noodzakelijke aanvullende 
informatie en past zo nodig het 
partnerschapscontract aan.

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluaties van de 
programma's, of het partnerschapscontract 
verenigbaar is met deze verordening, met 
het gemeenschappelijk strategisch kader, 
en doet binnen drie maanden na de datum 
waarop het partnerschapscontract is 
ingediend haar opmerkingen toekomen. De 
lidstaat verstrekt alle noodzakelijke 
aanvullende informatie en past zo nodig 
het partnerschapscontract aan.

Or. fr

Amendement 645
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 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk zes maanden na indiening van 2. Uiterlijk zes maanden na indiening van 
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het partnerschapscontract door de lidstaat 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van dat contract vast, op 
voorwaarde dat naar tevredenheid rekening 
is gehouden met de eventuele opmerkingen 
van de Commissie. Het 
partnerschapscontract treedt niet vóór 1 
januari 2014 in werking.

het partnerschapscontract door de lidstaat 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van dat contract vast, op 
voorwaarde dat naar tevredenheid rekening 
is gehouden met de eventuele opmerkingen
van de Commissie. In haar besluit tot 
goedkeuring van het 
partnerschapscontract doet de Commissie 
verslag van de daadwerkelijke 
betrokkenheid van de regionale 
autoriteiten die zijn opgeroepen om het 
partnerschapscontract te ondertekenen, 
overeenkomstig de institutionele systemen 
van de betreffende lidstaten. Het 
partnerschapscontract treedt niet vóór 1 
januari 2014 in werking.

Or. it

Motivering

De regionale en lokale autoriteiten dienen op voet van gelijkheid met de lidstaten deel te 
nemen aan het partnerschap

Amendement 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 15 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat voorstelt het 
partnerschapscontract te wijzigen, verricht 
de Commissie een beoordeling 
overeenkomstig lid 1 en stelt zij zo nodig 
door middel van uitvoeringshandelingen 
een besluit tot goedkeuring van de 
wijziging vast.

3. Wanneer een lidstaat voorstelt het 
partnerschapscontract te wijzigen, verricht 
de Commissie binnen drie maanden na 
indiening van het wijzigingsvoorstel door 
de lidstaat een beoordeling 
overeenkomstig lid 1 en stelt zij zo nodig 
door middel van uitvoeringshandelingen 
een besluit tot goedkeuring van de 
wijziging vast.

Or. en
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Motivering

Om verwarring te voorkomen, moeten de lidstaten de nodige zekerheid krijgen wat betreft de 
geldigheid van het oorspronkelijke dan wel het gewijzigde partnerschapscontract.

Amendement 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat voorstelt het 
partnerschapscontract te wijzigen, verricht
de Commissie een beoordeling 
overeenkomstig lid 1 en stelt zij zo nodig 
door middel van uitvoeringshandelingen 
een besluit tot goedkeuring van de 
wijziging vast.

3. Wanneer een lidstaat voorstelt het 
partnerschapscontract te wijzigen, zorgt de 
Commissie ervoor dat deze wijziging 
wordt voorgesteld met toestemming van de 
regionale en plaatselijke overheden zoals 
vastgesteld in artikel 4, lid 4, verricht zij
een beoordeling overeenkomstig lid 1 en 
stelt zij zo nodig door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van de wijziging vast.

Or. fr

Amendement 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een lidstaat tijdelijk met 
begrotingsproblemen of een ernstige 
economische neergang kampt, kan de 
Commissie de betrokken lidstaat 
verzoeken te beoordelen of de 
partnerschapsovereenkomst kan en moet 
worden herzien of gewijzigd zodat de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei kunnen 
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worden verwezenlijkt en de 
fondsspecifieke opdrachten 
overeenkomstig de in het Verdrag 
neergelegde doelstellingen kunnen 
worden vervuld.

Or. en

Amendement 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land, vertaald 
in de context van nationale en regionale 
hervormingsprogramma's en andere 
strategieën, uit hoofde van artikel 121, 
lid 2, van het Verdrag zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 650
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 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
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voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel kiezen de 
beheersautoriteiten zelf de thematische 
doelstellingen en de 
investeringsprioriteiten waarop het geheel 
aan steun van de Unie moet worden 
geconcentreerd.

Or. it

Motivering

De beheersautoriteiten dienen zelf de doelstellingen en prioriteiten vast te stellen, op basis 
van een lokale specificatie van de doelstellingen van Europa 2020.

Amendement 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de in artikel 174 van het 
Verdrag vastgelegde doelstellingen van 
het cohesiebeleid en de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die, tegen zo 
gering mogelijke externe kosten voor de
Europese samenleving, de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
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aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

vraagstukken aanpakken die in de
relevante specifieke aanbevelingen per 
land uit hoofde van artikel 121, lid 2, van 
het Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften en de 
horizontale beginselen.

Or. en

Amendement 652
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld. De thematische concentratie 
dient echter flexibel zijn om de interventie 
van de fondsen te kunnen aanpassen aan 
de behoeften en aan de specifieke 
kenmerken van elke lidstaat en elke regio.

Or. es

Motivering

De door de Commissie voorgestelde concentratie moet gepaard gaan met de nodige 
flexibiliteit om de interventie van de fondsen te kunnen aanpassen aan de specifieke behoeften 
van elke lidstaat en elke regio en zodoende te kunnen garanderen dat de middelen efficiënter 
worden benut.
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Amendement 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen zijn vastgesteld 
en die rekening houden met de nationale en 
regionale behoeften.

Or. es

Amendement 654
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften en in volledige 
overeenstemming met de regionale 
autoriteiten, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
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vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

Or. it

Amendement 655
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
nationale hervormingsprogramma's zijn 
vastgesteld en die overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel rekening houden 
met de nationale en regionale behoeften 
met betrekking tot de keuze van de 
thematische doelstellingen en de 
investeringsprioriteiten.

Or. en

Amendement 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
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strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
macroregionale, nationale en regionale 
behoeften.

Or. sk

Motivering

Harmonisatie met goedgekeurde macroregionale strategieën.

Amendement 657
Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op maatregelen die de 
grootste meerwaarde opleveren ten aanzien 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei doordat zij 
efficiënt gebruik maken van specifieke 
territoriale potentiëlen, rekening houdend 
met de nationale en regionale behoeften, 
het gemeenschappelijk strategisch kader,
de vraagstukken die in de relevante
specifieke aanbevelingen per land, vertaald 
in de context van nationale en regionale 
hervormingsprogramma's en andere 
strategieën, uit hoofde van artikel 121, 
lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en in de 
desbetreffende aanbevelingen van de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

In plaats van de specifieke aanbevelingen per land moeten de nationale 
hervormingsprogramma's als referentiekader dienen voor de programmeringsdocumenten.

Amendement 658
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Ex-antevoorwaarden
1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds ex-
antevoorwaarden vastgesteld.
2. De lidstaten beoordelen of aan de 
toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt 
voldaan.
3. Als op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract niet aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan, nemen 
de lidstaten in het partnerschapscontract 
een samenvatting op van de maatregelen 
die op nationaal of regionaal niveau 
moeten worden genomen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen, om te waarborgen dat 
uiterlijk twee jaar na de vaststelling van 
het partnerschapscontract, of als dat 
eerder is uiterlijk op 31 december 2016, 
aan die voorwaarden wordt voldaan.
4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's in detail de 
maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen.
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5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma's 
beoordeelt de Commissie ook de 
informatie die wordt gegeven over het 
vervullen van de ex-antevoorwaarden.
Wanneer zij een programma vaststelt, kan 
zij besluiten de tussentijdse betalingen 
aan het programma geheel of gedeeltelijk 
te schorsen totdat de maatregelen om aan 
een ex-antevoorwaarde te voldoen, naar 
tevredenheid zijn voltooid. Wanneer de 
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in 
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen.
6. De leden 1 tot en met 5 zijn niet van 
toepassing op programma's in het kader 
van het doel "Europese territoriale 
samenwerking".

Or. en

Amendement 659
Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds ex-
antevoorwaarden vastgesteld.

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds ex-
antevoorwaarden vastgesteld, die 
inhoudelijk nauw met de GSK-fondsen 
samenhangen en op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van deze fondsen zijn 
gericht.

Or. de

Amendement 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds 
ex-antevoorwaarden vastgesteld.

1. De toepasselijke ex-antevoorwaarden
zijn een noodzakelijke voorwaarde en 
moeten verband houden met, en een 
rechtstreekse impact hebben op, de 
doeltreffendheid en de doelmatigheid van 
de specifieke maatregelen die ze 
ondersteunen, in een bepaalde lidstaat, 
om een prioritair doel van de Unie te 
verwezenlijken. De ex-antevoorwaarden
mogen niet gebruikt worden als 
instrument om andere doelstellingen na te 
streven dan de doelstellingen van dit 
beleid. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds 
ex-antevoorwaarden vastgesteld, mits ze 
noodzakelijk zijn om de doeltreffendheid 
en de doelmatigheid van de fondsen te 
verbeteren.

Or. es

Amendement 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten beoordelen of aan de 
toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt 
voldaan. De ex-antevoorwaarden zijn 
alleen van toepassing voor zover ze direct 
zijn verbonden aan de tenuitvoerlegging 
van de fondsen.

Or. fr
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Motivering

De ex-antevoorwaarden maken het mogelijk de doelmatigheid en de absorptie van de fondsen 
te vergroten. Ze mogen de procedures voor de lidstaten en de beheersautoriteiten echter niet 
nog ingewikkelder maken. Daarom is het nodig dat ze rechtstreeks zijn verbonden met de 
investeringen van het cohesiebeleid.

Amendement 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten beoordelen of de in de 
betrokken fondsspecifieke regels 
vastgestelde ex-antevoorwaarden van 
toepassing zijn op de specifieke 
doelstellingen die in het kader van de 
prioriteiten van hun programma's worden 
nagestreefd, en of aan de toepasselijke ex-
antevoorwaarden wordt voldaan. De 
beoordeling is beperkt tot de in de 
fondsspecifieke regels vastgelegde criteria 
en kan in verhouding staan tot het niveau 
van de toegewezen steun.

Or. en

Amendement 663
Patrice Tirolien

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten beoordelen, in 
samenspraak met hun regionale en 
plaatselijke overheden of aan de 
toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt 
voldaan, onder inachtneming van de 
verdeling van de bevoegdheden tussen de 
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verschillende overheidsniveaus.

Or. fr

Motivering

Het is essentieel dat de Commissie rekening houdt met de institutionele context van elke 
lidstaat en met de manier waarop de bevoegdheden zijn verdeeld. Het is namelijk ondenkbaar 
dat een lidstaat verplichtingen aangaat die afhankelijk zijn van de bevoegdheden van de 
regionale en plaatselijke overheden, en omgekeerd.

Amendement 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten beoordelen of aan de 
toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt 
voldaan. Bij de beoordeling wordt een 
gemeenschappelijke methode gevolgd en 
worden de in artikel 5 bedoelde partners 
betrokken.

Or. en

Amendement 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten beoordelen, in 
overeenstemming met hun institutionele 
en wettelijke kader, of in het 
partnerschapscontract of in hun 
programma's, de in de fondsspecifieke 
voorschriften vastgestelde 
ex-antevoorwaarden van toepassing zijn 
op de in de prioriteiten van hun 
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programma's vervatte concrete 
maatregelen, en of aan die toepasselijke 
ex-antevoorwaarden al dan niet wordt 
voldaan.

Or. es

Amendement 666
Giommaria Uggias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten beoordelen of aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan, indien 
van toepassing, aangezien deze direct 
verbonden zijn met een thematische of 
prioritaire doelstelling uit de programma-
/partnerschapsovereenkomst.

Or. it

Amendement 667
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract niet aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan, nemen de 
lidstaten in het partnerschapscontract een 
samenvatting op van de maatregelen die op 
nationaal of regionaal niveau moeten 
worden genomen, met een tijdschema voor 
de uitvoering van die maatregelen, om te 
waarborgen dat uiterlijk twee jaar na de 
vaststelling van het partnerschapscontract, 
of als dat eerder is uiterlijk op 31 december 
2016, aan die voorwaarden wordt voldaan.

3. Als op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract niet aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan, nemen de 
lidstaten in het partnerschapscontract een 
samenvatting op van de maatregelen die op 
nationaal of regionaal niveau moeten 
worden genomen, met een tijdschema voor 
de uitvoering van die maatregelen, om te 
waarborgen dat uiterlijk drie jaar na de 
vaststelling van het partnerschapscontract, 
of als dat eerder is uiterlijk op 31 december 
2016, aan die voorwaarden wordt voldaan.
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Or. fr

Amendement 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract niet aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan, nemen de 
lidstaten in het partnerschapscontract een 
samenvatting op van de maatregelen die op 
nationaal of regionaal niveau moeten 
worden genomen, met een tijdschema voor 
de uitvoering van die maatregelen, om te 
waarborgen dat uiterlijk twee jaar na de 
vaststelling van het 
partnerschapscontract, of als dat eerder is 
uiterlijk op 31 december 2016, aan die 
voorwaarden wordt voldaan.

3. Als op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract niet aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan, nemen de 
lidstaten in het partnerschapscontract een 
samenvatting op van de maatregelen die op 
nationaal of regionaal niveau moeten 
worden genomen.

Or. en

Amendement 669
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten beoordelen of aan de 
toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt 
voldaan, met inachtneming van de 
verdeling van de bevoegdheden tussen de 
verschillende bestuurslagen.

Or. pt
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Amendement 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract niet aan de 
ex-antevoorwaarden wordt voldaan, nemen 
de lidstaten in het partnerschapscontract
een samenvatting op van de maatregelen 
die op nationaal of regionaal niveau
moeten worden genomen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die
maatregelen, om te waarborgen dat 
uiterlijk twee jaar na de vaststelling van het
partnerschapscontract, of als dat eerder is 
uiterlijk op 31 december 2016, aan die
voorwaarden wordt voldaan.

3. Als op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract niet aan de 
ex-antevoorwaarden wordt voldaan, nemen 
de lidstaten in het partnerschapscontract
een samenvatting op van de maatregelen 
die op nationaal of regionaal niveau
moeten worden genomen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die
maatregelen, om te waarborgen dat 
uiterlijk drie jaar na de vaststelling van het
partnerschapscontract, of als dat eerder is 
uiterlijk op 31 december 2017, aan die
voorwaarden wordt voldaan.

Or. es

Motivering

We zijn van mening dat het vervullen van een aantal voorwaarden geen bevoegdheid is van de 
regionale of lokale autoriteiten die de programma's beheren, en daarom moeten we de marge 
vergroten om te garanderen dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

Amendement 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract niet aan de
ex-antevoorwaarden wordt voldaan, 
nemen de lidstaten in het 
partnerschapscontract een samenvatting 
op van de maatregelen die op nationaal of 
regionaal niveau moeten worden 

3. De toepasselijke ex-antevoorwaarden
waaraan op de datum van indiening van 
het partnerschapscontract niet wordt 
voldaan moeten in een programma 
worden beschreven. De lidstaten leggen 
uiterlijk op 31 december 2016 een verslag 
voor over het vervullen van de 
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genomen, met een tijdschema voor de 
uitvoering van die maatregelen, om te 
waarborgen dat uiterlijk twee jaar na de 
vaststelling van het 
partnerschapscontract, of als dat eerder is 
uiterlijk op 31 december 2016, aan die 
voorwaarden wordt voldaan.

voorwaarden.

Or. es

Amendement 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's in detail de 
maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's in detail de 
maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen.

4. In een programma moeten de 
maatregelen worden beschreven die
binnen de vooropgestelde termijn moeten 
worden genomen om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen die van 
toepassing zijn op de specifieke in de 
prioriteiten van het programma vervatte 
maatregelen waaraan op de datum van 
indiening van het programma niet werd 
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voldaan.

Or. es

Amendement 674
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's in detail de 
maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen.

4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's de 
maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen.

Or. fr

Amendement 675
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's in detail de 
maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen.

4. De lidstaten beschrijven, op het daartoe 
meest geschikte territoriale niveau, in 
overeenstemming met het betreffende 
institutionele, juridische en financiële 
kader, in de desbetreffende programma's in 
detail de maatregelen die nodig zijn om aan 
de ex-antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen.

Or. pt
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Amendement 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's in detail de 
maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen.

4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's in detail de 
maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen. Wat betreft de uitvoering van 
plannen of strategieën in het kader van de 
thematische doelstellingen 4, 5 en 6, gaan 
de lidstaten na of geïntegreerde projecten 
op het gebied van klimaat en milieu 
kunnen worden gebruikt als model voor 
een efficiënte, coherente en goed 
gecoördineerde uitvoering.

Or. en

Motivering

Ex-antevoorwaarden zijn een cruciaal instrument om ervoor te zorgen dat financiële 
middelen efficiënt worden gebruikt. De enorme voordelen van de uitvoering van bijvoorbeeld 
afvalwetgeving zijn geschat op 400.000 extra banen en een besparing van 72 miljard euro. De 
geïntegreerde projecten in het kader van LIFE kunnen in dit verband zeer waardevol blijken. 
Deze projecten kunnen worden beschouwd als modelprojecten, waarbij een constructieve en 
blijvende samenwerking tussen diverse sectoren van administraties wordt opgezet en de 
uitgaven gericht worden op de belangrijkste uitdagingen bij de uitvoering.

Amendement 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma's 
beoordeelt de Commissie ook de 

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

informatie die wordt gegeven over het 
vervullen van de ex-antevoorwaarden.
Wanneer zij een programma vaststelt, kan 
zij besluiten de tussentijdse betalingen aan
het programma geheel of gedeeltelijk te 
schorsen totdat de maatregelen om aan een 
ex-antevoorwaarde te voldoen, naar 
tevredenheid zijn voltooid. Wanneer de 
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in 
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen. Indien een lidstaat in 
financiële moeilijkheden verkeert of 
dreigt te geraken, is artikel 22, lid 2 bis, 
van toepassing (verzoek om instelling van 
een speciaal programma onder beheer 
van de Commissie).

Or. de

Amendement 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma's 
beoordeelt de Commissie ook de 
informatie die wordt gegeven over de 
toepasselijkheid en het vervullen van de 
betrokken ex-antevoorwaarden. Deze 
beoordeling is beperkt tot de criteria die in 
de fondsspecifieke voorschriften zijn 
vastgelegd, is evenredig met betrekking tot 
de hoogte van de toegewezen steun en 
houdt rekening met de nationale en 
regionale bevoegdheden om te beslissen 
over de specifieke en passende 
beleidsmaatregelen, met inbegrip van de 
inhoud van de strategieën. Indien de 
Commissie en een lidstaat het niet eens 
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te schorsen. zijn over de toepasselijkheid van een ex-
antevoorwaarde op de specifieke 
doelstelling van de prioriteiten van een 
programma of over de vervulling ervan, 
dient de Commissie zowel de 
toepasselijkheid in overeenstemming met 
artikel 2, als het niet-vervullen ervan, aan 
te tonen. Wanneer zij een programma 
vaststelt, kan de Commissie besluiten de 
tussentijdse betalingen aan de betrokken 
prioriteitenas van het programma geheel 
of gedeeltelijk te schorsen totdat de 
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen, naar 
tevredenheid zijn voltooid. Wanneer de 
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in 
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen.

Or. en

Amendement 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar 
verplichtingen te schorsen.

Or. it

Amendement 680
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk dat de ex-antevoorwaarden niet tot betalingsuitstel of financiële correcties 
leiden, met uitzonderling van degene waarbij de lidstaat zich ertoe heeft verbonden eraan te 
voldoen.

Amendement 681
Erminia Mazzoni
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma's 
beoordeelt de Commissie ook de 
informatie die wordt gegeven over het 
vervullen van de ex-antevoorwaarden.
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het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen.

Or. en

Amendement 683
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma's 
beoordeelt de Commissie ook de 
informatie die wordt gegeven over het
vervullen van de ex-antevoorwaarden. 
Wanneer zij een programma vaststelt, ziet 
de Commissie erop toe dat de maatregelen 
om aan een ex-antevoorwaarde te voldoen, 
naar tevredenheid zijn voltooid.

Or. es

Motivering

We moeten erop toezien dat aan de ex-antevoorwaarden wordt voldaan en dat de maatregelen 
om aan een ex-antevoorwaarde te voldoen, zijn voltooid, maar de betalingen aan het 
programma mogen in geen geval worden geschorst.

Amendement 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma's 
beoordeelt de Commissie ook of de 
informatie die door de lidstaat wordt 
gegeven over de toepasselijkheid van de
ex-antevoorwaarden, spoort met de
informatie over het vervullen van de
toepasselijke ex-antevoorwaarden. Als er 
geen ongerijmdheden zijn, worden het 
partnerschapscontract, en desgevallend 
het programma, ondertekend en zal de 
Commissie het vervullen van de ex-
antevoorwaarden niet meer ter discussie 
stellen.

Als er geen overeenstemming is en de 
Commissie vaststelt dat aan de 
toepasselijke ex-antevoorwaarden niet 
werd voldaan, kan zij besluiten om bij de 
vaststelling van een programma de 
tussentijdse betalingen aan de betreffende 
prioriteit van dat programma geheel of 
gedeeltelijk te schorsen totdat de specifieke
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde van de betrokken 
prioriteit te voldoen, naar tevredenheid zijn 
voltooid als dat noodzakelijk zou zijn om 
te vermijden dat dit de doeltreffendheid en 
de doelmatigheid van de in deze prioriteit 
vervatte maatregelen aanzienlijk zou 
schaden.

Or. es

Amendement 685
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 686
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

essentiële ex-antevoorwaarde te voldoen, 
naar tevredenheid zijn voltooid. Wanneer 
de maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in 
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen.

Or. en

Amendement 687
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract beoordeelt de 
Commissie ook de informatie die wordt 
gegeven over het vervullen van de ex-
antevoorwaarden.

Or. it

Amendement 688
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 689
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval de lidstaten een 
programmeringssysteem op regionale 
basis goedkeuren, heeft de schorsing van 
de betalingen door de Commissie alleen 
betrekking op de regio's die niet aan de 
ex-antevoorwaarden voldoen.

Or. it

Motivering

Alleen bij programma's die geen basisvoorwaarden garanderen kan de betaling van 
communautaire steun worden geblokkeerd.
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Amendement 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Als de maatregelen niet binnen de 
daartoe vastgestelde termijn worden 
voltooid, kan de Commissie de 
tussentijdse betalingen voor die prioriteit 
schorsen. De schorsing voor de betrokken 
prioriteit zal onverwijld worden 
ingetrokken zodra de lidstaat de 
maatregelen heeft voltooid om aan de op 
het programma van toepassing zijnde ex-
antevoorwaarden te voldoen waaraan nog 
niet was voldaan op het moment van de 
schorsing door de Commissie.

Or. es

Amendement 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De lidstaten kunnen de geschorste 
middelen overhevelen naar andere 
prioriteiten waarvoor wel aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan.

Or. es

Amendement 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 17 – lid 6



AM\903901NL.doc 127/174 PE491.052v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De leden 1 tot en met 5 zijn niet van 
toepassing op programma's in het kader 
van het doel "Europese territoriale 
samenwerking".

6. De leden 1 tot en met 5 zijn niet van 
toepassing op programma's in het kader 
van het doel "Europese territoriale 
samenwerking" en in macroregionale 
ontwikkelingsfondsen.

Or. sk

Motivering

Harmonisatie met goedgekeurde macroregionale strategieën.

Amendement 693
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Prestatiereserve
5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel 
"Europese territoriale samenwerking" en 
aan titel V van de EFMZV-verordening 
toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.

Or. de

Amendement 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Prestatiereserve
5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel 
"Europese territoriale samenwerking" en 
aan titel V van de EFMZV-verordening 
toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.

Or. en

Amendement 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Prestatiereserve
5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel 
"Europese territoriale samenwerking" en 
aan titel V van de EFMZV-verordening 
toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.

Or. it

Motivering

De invoering van een 'prestatiereserve' zou politieke besluitvormers kunnen stimuleren om 
doelstellingen vast te stellen die gemakkelijk te behalen zijn, teneinde zich te verzekeren van 
de gelden.
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Amendement 696
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Prestatiereserve
5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel 
"Europese territoriale samenwerking" en 
aan titel V van de EFMZV-verordening 
toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.

Or. en

Amendement 697
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prestatiereserve Flexibiliteitsreserve

Or. fr

Amendement 698
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel 

Schrappen
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"Europese territoriale samenwerking" en 
aan titel V van de EFMZV-verordening 
toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.

Or. en

Amendement 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel 
"Europese territoriale samenwerking" en 
aan titel V van de EFMZV-verordening 
toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.

Schrappen

Or. en

Amendement 700
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel 
"Europese territoriale samenwerking" en 
aan titel V van de EFMZV-verordening 
toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.

Tijdens de programmeringsperiode en in 
het kader van de bedragen die aan elke
lidstaat worden toegekend, wordt een
prestatiereserve gevormd op basis van de 
ambtshalve vrijgemaakte kredieten, met 
als doel om:
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i) initiatieven te financieren op het gebied 
van de bevordering van werkgelegenheid 
onder jongeren, sociale insluiting, 
ontwikkeling van duurzame energie, 
onderwijs, toegang tot gezondheidszorg;
ii) initiatieven te financieren voor 
onderzoek, innovatie en industriële 
ontwikkeling;
iii) het gebruik van de structuurfondsen 
toe te staan in situaties van economische 
of sociale crisis.

Or. fr

Amendement 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel "Europese 
territoriale samenwerking" en aan titel V 
van de EFMZV-verordening toegewezen 
middelen, vormt een prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel "Europese 
territoriale samenwerking" en aan titel V 
van de EFMZV-verordening toegewezen 
middelen, vormt een prestatiereserve, die 
onder het beheer van de Commissie blijft 
en overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen aan de lidstaten.

Or. en

Amendement 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel "Europese 
territoriale samenwerking" en aan titel V 
van de EFMZV verordening toegewezen 
middelen, vormt een prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

5% van de aan elk GSK-fonds in elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel "Europese 
territoriale samenwerking" en aan titel V 
van de EFMZV verordening toegewezen 
middelen, kunnen een prestatiereserve 
vormen, die desgevallend overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.

Or. es

Amendement 703
Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel "Europese 
territoriale samenwerking" en aan titel V 
van de EFMZV-verordening toegewezen 
middelen, vormt een prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

5% van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel "Europese 
territoriale samenwerking" en aan titel V 
van de EFMZV-verordening toegewezen 
middelen, vormt een vrijwillige
prestatiereserve, die overeenkomstig artikel 
20 zal worden toegewezen.

Or. en

Motivering

De verplichte prestatiereserve moet worden geschrapt. De prestatiereserve zou pas tegen het 
einde van de programmaperiode (in 2018 of 2019) beschikbaar komen, en het zou erg 
moeilijk zijn om de prestatieverschillen tussen de programma's objectief te beoordelen. De 
verplichte reserve moet daarom worden vervangen door een vrijwillige prestatiereserve.

Amendement 704
Richard Seeber
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Evaluatie van de prestaties
1. In 2017 en 2019 verricht de Commissie, 
in samenwerking met de lidstaten, een 
evaluatie van de prestaties van de 
programma's in elke lidstaat ten opzichte 
van het in het partnerschapscontract en 
de programma's vastgestelde 
prestatiekader. De methode voor de 
vaststelling van het prestatiekader is 
opgenomen in bijlage I.
2. Bij deze evaluatie wordt aan de hand 
van de informatie en de beoordelingen in 
de in 2017 en 2019 door de lidstaten 
ingediende voortgangsverslagen 
nagegaan of de mijlpalen van de 
programma's op het niveau van de 
prioriteiten zijn bereikt.

Or. en

Amendement 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien het onderzoek naar de 
prestaties verricht in 2017 en 2019 
aantoont dat voor een prioriteit binnen 
een programma de voor de jaren 2016 en 
2018 bepaalde stappen niet zijn bereikt, 
richt de Commissie aanbevelingen aan de 
betreffende lidstaat en levert, in 
voorkomend geval, technische 
ondersteuning om de beheersautoriteit te 
helpen;
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Or. fr

Amendement 706
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer in 2017 en in 2019 bij de 
evaluatie van de prestaties blijkt dat ten 
aanzien van een prioriteit van een 
programma e voor 2016 en 2018 
vastgestelde mijlpalen niet zijn bereikt, 
richt de Commissie aanbevelingen tot de 
betrokken lidstaat en zorgt zij zo nodig 
voor technische steun ten behoeve van de 
beheersautoriteit.

Or. it

Amendement 707
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Amendement 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Amendement 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen
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Or. it

Motivering

Gelijk aan het amendement op artikel 18.

Amendement 712
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 713
Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toewijzing van prestatiereserve Toewijzing van de vrijwillige
prestatiereserve

Or. en

Motivering

A mandatory performance reserve should be removed. The performance reserve would be 
available only very late of the programming period (2018, 2019) and it would be very difficult 
to assess differencies in performance of programmes objectively. Therefore, the mandatory 
reserve should be replaced by a voluntary performance reserve.

Amendement 714
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer in 2017 bij de evaluatie van 
de prestaties blijkt dat ten aanzien van een 
prioriteit van een programma de voor 
2016 vastgestelde mijlpalen niet zijn 
bereikt, richt de Commissie aanbevelingen 
tot de betrokken lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer in 2017 bij de evaluatie van 
de prestaties blijkt dat ten aanzien van een 
prioriteit van een programma de voor 
2016 vastgestelde mijlpalen niet zijn 
bereikt, richt de Commissie aanbevelingen 
tot de betrokken lidstaat.

Schrappen

Or. es

Motivering

Het heeft geen zin om zo kort na elkaar twee evaluaties te houden, omdat het bedrag van de 
reserve daarvoor niet hoog genoeg is. De Europese Commissie heeft hoe dan ook de 
mogelijkheid om aanbevelingen te doen.

Amendement 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer in 2017 bij de evaluatie van de 1. Wanneer in 2017 bij de evaluatie van de 
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prestaties blijkt dat ten aanzien van een 
prioriteit van een programma de voor 2016 
vastgestelde mijlpalen niet zijn bereikt, 
richt de Commissie aanbevelingen tot de 
betrokken lidstaat.

prestaties blijkt dat ten aanzien van een 
prioriteit van een programma de voor 2016 
vastgestelde mijlpalen niet zijn bereikt, 
richt de Commissie aanbevelingen tot de 
betrokken lidstaat, waarbij zij naar 
behoren rekening houdt met eventuele 
onvoorziene externe factoren waarop het 
betrokken programma geen invloed had, 
zoals een onverwachte ernstige 
economische neergang, en die ertoe 
hebben geleid dat de ten aanzien van de 
betrokken prioriteit of prioriteiten 
vastgestelde mijlpalen niet zijn bereikt.
Indien nodig zorgt de Commissie op eigen 
initiatief voor technische ondersteuning 
van de beheersautoriteiten.

Or. en

Amendement 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van de evaluatie van 2019 stelt 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast om 
voor elk GSK-fonds en elke lidstaat te 
bepalen welke programma's en prioriteiten 
hun mijlpalen hebben bereikt. De lidstaten 
doen een voorstel voor de toewijzing van
de prestatiereserve aan de in dat besluit van 
de Commissie vermelde programma's en 
prioriteiten. De Commissie keurt de 
wijziging van de betrokken programma's 
overeenkomstig artikel 26 goed. Wanneer 
een lidstaat nalaat informatie 
overeenkomstig artikel 46, leden 2 en 3, te 
verstrekken, wordt de prestatiereserve voor 
de betrokken programma's of prioriteiten 
niet toegewezen.

2. Op grond van de evaluatie van 2019 stelt 
de Commissie uiterlijk op 30 juni 2019
door middel van uitvoeringshandelingen 
een besluit vast om voor elk GSK-fonds en 
elke lidstaat te bepalen welke programma's 
en prioriteiten hun mijlpalen hebben 
bereikt. De Commissie wijst aan elke 
lidstaat slechts een percentage van de 
prestatiereserve toe dat overeenkomt met 
het aandeel van de succesvolle 
programma's en prioriteiten in de totale 
toewijzing uit het betrokken fonds of de 
betrokken fondsen aan de lidstaat. De 
lidstaten wijzen de prestatiereserve 
gelijkelijk toe aan de in dat besluit van de 
Commissie vermelde programma's en 
prioriteiten. De Commissie keurt de 
wijziging van de betrokken programma's 
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overeenkomstig artikel 26 goed. Wanneer 
een lidstaat nalaat informatie 
overeenkomstig artikel 46, leden 2 en 3, te 
verstrekken, wordt de prestatiereserve voor 
de betrokken programma's of prioriteiten 
niet toegewezen.

Or. en

Amendement 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van de evaluatie van 2019 stelt 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast om 
voor elk GSK-fonds en elke lidstaat te 
bepalen welke programma's en prioriteiten 
hun mijlpalen hebben bereikt. De lidstaten 
doen een voorstel voor de toewijzing van 
de prestatiereserve aan de in dat besluit van 
de Commissie vermelde programma's en 
prioriteiten. De Commissie keurt de 
wijziging van de betrokken programma's 
overeenkomstig artikel 26 goed. Wanneer 
een lidstaat nalaat informatie 
overeenkomstig artikel 46, leden 2 en 3, te 
verstrekken, wordt de prestatiereserve voor 
de betrokken programma's of prioriteiten 
niet toegewezen.

2. Op grond van de evaluatie van 2018 stelt 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast om 
voor elk GSK-fonds en elke lidstaat te 
bepalen welke programma's en prioriteiten 
hun mijlpalen hebben bereikt. De lidstaten 
doen een voorstel voor de toewijzing van 
de prestatiereserve aan de in dat besluit van 
de Commissie vermelde programma's en 
prioriteiten. De Commissie keurt de 
wijziging van de betrokken programma's 
overeenkomstig artikel 26 goed. Wanneer 
een lidstaat nalaat informatie 
overeenkomstig artikel 46, leden 2 en 3, te 
verstrekken, wordt de prestatiereserve voor 
de betrokken programma's of prioriteiten 
niet toegewezen.

Or. es

Amendement 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer in 2019 bij de evaluatie 
van de prestaties blijkt dat ten aanzien van 
een prioriteit van een programma de voor 
2018 vastgestelde mijlpalen niet zijn 
bereikt, richt de Commissie aanbevelingen 
tot de betrokken lidstaat, gaat de 
Commissie zorgvuldig na of dit het gevolg 
is van onvoorziene externe factoren 
waarop het betrokken programma geen 
invloed had, zoals een onverwachte 
ernstige economische neergang, in welk 
geval de prestatiereserve niet wordt 
ingehouden, maar aan de lidstaat wordt 
toegewezen op het grondgebied waarvan 
het betrokken programma wordt 
uitgevoerd. De lidstaat wijst de 
prestatiereserve vervolgens ofwel aan de 
betrokken prioriteiten toe, mits deze nog 
haalbaar zijn, of, naar behoren met 
redenen omkleed, aan andere prioriteiten 
van het betrokken programma of andere 
programma's.

Or. en

Amendement 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een evaluatie van de 
prestaties uitwijst dat de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen voor 
een prioriteit niet zijn bereikt, kan de 
Commissie een tussentijdse betaling voor 
een prioriteit van een programma geheel 
of gedeeltelijk schorsen volgens de in de 
fondsspecifieke voorschriften vastgestelde 
procedure.

Schrappen
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Or. en

Amendement 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een evaluatie van de prestaties 
uitwijst dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioriteit 
niet zijn bereikt, kan de Commissie een 
tussentijdse betaling voor een prioriteit 
van een programma geheel of gedeeltelijk 
schorsen volgens de in de fondsspecifieke 
voorschriften vastgestelde procedure.

3. Wanneer een evaluatie van de prestaties 
uitwijst dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioriteit 
niet zijn bereikt, kan de Commissie de 
lidstaat vragen wijzigingen op de 
betreffende programma's voor te stellen.
Indien de lidstaat niet aan dit verzoek 
beantwoordt, of niet op bevredigende 
wijze binnen een termijn van drie 
maanden, kan de Commissie een 
verbintenis voor een prioriteit van een 
programma geheel of gedeeltelijk schorsen 
volgens de in de fondsspecifieke 
voorschriften vastgestelde procedure.

Or. fr

Motivering

Het repressieve deel van het prestatiekader hangt te veel af van een automatische werking. 
Alvorens een beroep te doen op betalingsuitstel, moet de Commissie een heroriëntatie eisen 
van de programma's waarvan wordt geoordeeld dat ze slecht presteren, zodat de redenen 
voor deze slechte prestatie in aanmerking kan worden genomen.

Amendement 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een evaluatie van de prestaties 
uitwijst dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioriteit 

3. Wanneer een evaluatie van de prestaties 
uitwijst dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioriteit 
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niet zijn bereikt, kan de Commissie een 
tussentijdse betaling voor een prioriteit van 
een programma geheel of gedeeltelijk 
schorsen volgens de in de fondsspecifieke 
voorschriften vastgestelde procedure.

niet zijn bereikt en niet de nodige 
corrigerende maatregelen zijn genomen, 
kan de Commissie een tussentijdse betaling 
voor een prioriteit van een programma 
geheel of gedeeltelijk schorsen volgens de 
in de fondsspecifieke voorschriften
vastgestelde procedure.

Or. es

Amendement 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het programma vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen, kan zij financiële correcties 
voor de betrokken prioriteiten toepassen 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de criteria 
en de methode voor het bepalen van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie vast te leggen. .

Schrappen

Or. en

Amendement 724
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het programma vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen, kan zij financiële correcties 
voor de betrokken prioriteiten toepassen 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de criteria 
en de methode voor het bepalen van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie vast te leggen. .

Schrappen

Or. en

Amendement 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het programma vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen, kan zij financiële correcties
voor de betrokken prioriteiten toepassen 
overeenkomstig de fondsspecifieke
voorschriften. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de criteria 
en de methode voor het bepalen van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie vast te leggen.

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het programma vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen en niet de nodige 
corrigerende maatregelen zijn genomen, 
kan zij financiële correcties voor de 
betrokken prioriteiten toepassen 
overeenkomstig de fondsspecifieke
voorschriften. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de criteria 
en de methode voor het bepalen van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie vast te leggen.

Or. es
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Amendement 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lid 2 is niet van toepassing op
programma's voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" en op titel V 
van de EFMZV-verordening.

5. Lid 2 is niet van toepassing op 
programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen en programma's
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" en op titel V van de 
EFMZV-verordening.

Or. sk

Motivering

Inaanmerkingneming van de aanvulling van het innovatieve gedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – hoofdstuk 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Macro-economische conditionaliteit Verhoging van betalingen voor lidstaten 
met tijdelijke begrotingsproblemen

Or. en

Amendement 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Amendement 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen



PE491.052v01-00 146/174 AM\903901NL.doc

NL

Or. it

Amendement 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. es

Amendement 734
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie besluit 
betalingen of vastleggingen 
overeenkomstig lid 5, respectievelijk lid 6 
geheel of gedeeltelijk te schorsen, zorgt de 
Commissie ervoor dat de schorsing 
evenredig en doeltreffend is, rekening 
houdend met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken lidstaat, 

7. Wanneer de Commissie besluit 
betalingen of vastleggingen 
overeenkomstig lid 5, respectievelijk lid 6 
geheel of gedeeltelijk te schorsen, zorgt de 
Commissie ervoor dat de schorsing 
evenredig en doeltreffend is, rekening 
houdend met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken lidstaat, 
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en dat de lidstaten gelijk worden 
behandeld, in het bijzonder ten aanzien van 
het effect van de schorsing op de economie 
van de betrokken lidstaat.

en dat de lidstaten gelijk worden 
behandeld, in het bijzonder ten aanzien van 
het effect van de schorsing op de economie 
van de betrokken lidstaat. De schorsing 
mag op geen enkele wijze afbreuk doen 
aan de economische en financiële 
belangen van de begunstigden of de 
behoorlijke uitvoering van de projecten in 
de betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. In het geval van lidstaten die 
overeenkomstig lid 1, onder d), financiële 
bijstand ontvangen, kan de Commissie op 
verzoek van de betrokken lidstaat middels 
een uitvoeringshandeling een speciaal 
programma overeenkomstig artikel 53 bis 
van het Financieel Reglement (direct 
beheer van middelen) instellen in het 
kader waarvan de opgeschorte bedragen 
worden gebruikt om de in artikel 21, lid 4, 
genoemde doelstelling (het creëren van 
een zo groot mogelijk effect van de 
beschikbare fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen) te verwezenlijken.

Or. de

Amendement 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 22 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verhoging van betalingen voor lidstaten 
met tijdelijke begrotingsproblemen

Verhoging van betalingen voor lidstaten
die kampen met tijdelijke 
begrotingsproblemen en een ernstige 
economische neergang zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 1466/97 en 
Verordening (EG) nr. 1467/97.

Or. en

Amendement 737
Erminia Mazzoni

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 22 – lid 1- letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) als het verschil tussen de 
vastleggingen en de betalingen in de 
betrokken lidstaat tijdens de laatste twee 
jaar van de referentieperiode groter is dan 
30%;

Or. en

Amendement 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 22 – lid 1 –  letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) indien de betrokken lidstaat kampt 
met een ernstige economische neergang 
zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 
1466/97 en Verordening (EG) nr. 
1467/97.

Or. en
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Amendement 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten die aan de in lid 1, onder 
a), b) of c), genoemde voorwaarden 
voldoen, kunnen ter stabilisatie van hun 
economische situatie en ter voorkoming 
van een rampzalige inkomstenderving de 
Commissie verzoeken middels een 
uitvoeringshandeling een speciaal 
programma overeenkomstig artikel 53 bis 
van het Financieel Reglement (direct 
beheer van middelen) in te stellen dat 
waarborgt dat opgeschorte en/of van de 
betrokken lidstaat teruggevorderde 
bedragen zo spoedig mogelijk worden 
gebruikt om de in artikel 21, lid 4, 
genoemde doelstelling (het creëren van 
een zo groot mogelijk effect van de 
beschikbare fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen) te verwezenlijken.

Or. de

Amendement 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de partners.

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de partners en in overeenstemming 
met de in artikel 5 vastgestelde procedure.

Or. fr
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Amendement 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de partners.

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de in artikel 5 bedoelde partners. Bij 
deze samenwerking worden de beste 
praktijken toegepast die ten grondslag 
liggen aan de in artikel 5, lid 3, genoemde 
Europese gedragscode.

Or. en

Amendement 742
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de partners.

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de partners. De lidstaten dragen er 
zorg voor dat de partners 
vertegenwoordigd zijn in de commissies 
die verantwoordelijk zijn voor de 
opstelling van de programma's en de 
selectie van de projecten. De 
vertegenwoordigers van de partners in 
deze commissies worden aangewezen via 
transparante procedures die 
onafhankelijk zijn van en gerespecteerd 
worden door de bestuurlijke organen van 
de lidstaten. Het huishoudelijk reglement, 
de lijst van leden, met inbegrip van de 
namen van de betrokken personen, en de 
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goedgekeurde notulen van de 
vergaderingen van de commissies worden 
openbaar gemaakt. De programma's 
worden onderworpen aan een openbare 
raadpleging voordat zij worden 
voorgelegd aan de Commissie.

Or. en

Amendement 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorbereiding van programma's Voorbereiding van programma's en 
programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen

Or. sk

Motivering

 Inaanmerkingneming van de aanvulling van het innovatieve gedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 744
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de partners.

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de in artikel 5 bedoelde partners.

Or. en
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Amendement 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de partners.

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de partners, en worden onderworpen 
aan een openbare raadpleging voordat zij 
worden voorgelegd aan de Commissie.

Or. en

Amendement 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het gebruik van programma's met 
meerdere fondsen (EFRO, ESF, 
Cohesiefonds, Elfpo, EFMZV) wordt 
aangemoedigd. Te dien einde neemt de 
Commissie maatregelen aan om de 
voorbereiding en de uitvoering van 
dergelijke programma's mogelijk te 
maken, onder inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel.

Or. fr

Motivering

Het is noodzakelijk het gebruik van programma's met meerdere fondsen te vereenvoudigen.

Amendement 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie voorziet in de 
mogelijkheid van operationele 
meerfondsenprogramma's en neemt met 
het oog hierop de nodige maatregelen om 
bij de opstelling en uitvoering van deze 
programma's rekening te houden met het 
evenredigheidsbeginsel.

Or. en

Amendement 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie steunt de 
mogelijkheid om programma's met 
meerdere fondsen op te richten, en zij 
zorgt voor de voorbereiding en 
vereenvoudiging van de uitvoering van 
dergelijke initiatieven, onder 
inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel;

Or. fr

Amendement 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De programma's worden door de 3. De programma's worden door de 
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lidstaten gelijktijdig met het 
partnerschapscontract ingediend, met 
uitzondering van programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, die 
binnen zes maanden na goedkeuring van 
het gemeenschappelijk strategisch kader
worden ingediend. Alle programma's gaan 
vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

lidstaten binnen zes maanden na de 
indiening van het partnerschapscontract 
ingediend, met uitzondering van 
programma's voor Europese territoriale 
samenwerking, die binnen negen maanden
na vaststelling van de gemeenschappelijke 
verordening worden ingediend. Alle 
programma's gaan vergezeld van een ex-
ante-evaluatie overeenkomstig artikel 48.

Or. en

Motivering

De verplichting om het contract gelijktijdig met de programma's in te dienen zou tot een 
latere start van de activiteiten kunnen leiden.

Amendement 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De programma's worden door de 
lidstaten gelijktijdig met het 
partnerschapscontract ingediend, met 
uitzondering van programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, die 
binnen zes maanden na goedkeuring van 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
worden ingediend. Alle programma's gaan 
vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

3. De programma's worden door de 
lidstaten gelijktijdig met het 
partnerschapscontract ingediend, met 
uitzondering van programma's voor 
Europese territoriale samenwerking en 
programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen, die binnen zes 
maanden na goedkeuring van het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
worden ingediend. Alle programma's gaan 
vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

Or. sk

Motivering

Inaanmerkingneming van de aanvulling van het innovatieve gedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.
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Amendement 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De programma's worden door de 
lidstaten gelijktijdig met het 
partnerschapscontract ingediend, met 
uitzondering van programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, die 
binnen zes maanden na goedkeuring van 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
worden ingediend. Alle programma's gaan 
vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

3. De programma's worden door de 
lidstaten binnen drie maanden na de 
goedkeuring van het partnerschapscontract 
ingediend, met uitzondering van 
programma's voor Europese territoriale 
samenwerking, die binnen negen maanden
na vaststelling van het gemeenschappelijk 
strategisch kader worden ingediend. Alle 
programma's gaan vergezeld van een ex-
ante-evaluatie overeenkomstig artikel 48.

Or. en

Amendement 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De programma's worden door de 
lidstaten gelijktijdig met het 
partnerschapscontract ingediend, met 
uitzondering van programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, die 
binnen zes maanden na goedkeuring van 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
worden ingediend. Alle programma's gaan 
vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

3. De programma's worden door de 
lidstaten binnen zes maanden na de 
indiening van het partnerschapscontract 
ingediend, met uitzondering van 
programma's voor Europese territoriale 
samenwerking, die binnen zes maanden na 
vaststelling van het gemeenschappelijk 
strategisch kader worden ingediend. Alle 
programma's gaan vergezeld van een ex-
ante-evaluatie overeenkomstig artikel 48.

Or. en



PE491.052v01-00 156/174 AM\903901NL.doc

NL

Amendement 753
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De programma's worden door de 
lidstaten gelijktijdig met het 
partnerschapscontract ingediend, met 
uitzondering van programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, die 
binnen zes maanden na goedkeuring van 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
worden ingediend. Alle programma's gaan 
vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

3. De programma's worden door de 
lidstaten gelijktijdig met het 
partnerschapscontract ingediend, met 
uitzondering van programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, die 
binnen twaalf maanden na goedkeuring 
van het gemeenschappelijk strategisch 
kader worden ingediend. Alle programma's 
gaan vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

Or. en

Amendement 754
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De programma's worden door de 
lidstaten gelijktijdig met het 
partnerschapscontract ingediend, met 
uitzondering van programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, die 
binnen zes maanden na goedkeuring van 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
worden ingediend. Alle programma's gaan 
vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

3. De programma's worden door de 
lidstaten ingediend binnen drie maanden 
na de datum van goedkeuring van het 
partnerschapscontract door de Commissie, 
met uitzondering van programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, die 
binnen zes maanden na goedkeuring van 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
worden ingediend. Alle programma's gaan 
vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

Or. en
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Amendement 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mogelijkheid tot het uitvoeren van 
operationele meerfondsenprogramma's 
(EFRO, ESF, Cohesiefonds, Elfpo, 
EFMZV) wordt bevorderd. Met het oog 
hierop neemt de Commissie de nodige 
maatregelen om bij de opstelling en 
uitvoering van deze programma's naar 
behoren rekening te houden met het 
evenredigheidsbeginsel.

Or. en

Motivering

The choice to draw up multifund programmes should be encouraged and supported by all 
actors, and procedural barriers should be avoided in accordance to the proportionality 
principle.

Amendement 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Macroregionale 
ontwikkelingsfondsen ontstaan op basis 
van een verdrag tussen een groep 
lidstaten die een macroregionale strategie 
hebben goedgekeurd. Toetreding tot 
verdragen over de oprichting van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds is 
voorbehouden aan de EIB, andere 
lidstaten en derde landen die de 
macrostrategie hebben goedgekeurd, 
alsmede aan buurlanden van de lidstaten 
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of derde landen die de macrostrategie 
hebben goedgekeurd.

Or. sk

 Motivering

Inaanmerkingneming van de aanvulling van het innovatieve gedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader. Er dient zich een gelegenheid aan voor de integratie 
van goedgekeurde macroregionale strategieën, bijvoorbeeld de strategie van de Europese 
Unie voor de Baltische regio of de strategie van de Europese Unie voor de Donauregio.

Amendement 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei overeenkomstig het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen, alsmede acties om de 
administratieve belasting van begunstigden 
te beperken.

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei overeenkomstig het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen, onder meer door de toepassing 
van op concurrentie gebaseerde 
procedures, alsmede acties om de 
administratieve belasting van begunstigden 
te beperken.

Or. de

Amendement 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei overeenkomstig het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen, alsmede acties om de 
administratieve belasting van begunstigden 
te beperken.

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot het 
vervullen van de regionale en lokale 
behoeften, onder verwijzing naar het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen, alsmede acties om de 
administratieve belasting van begunstigden 
te beperken.

Or. en

Amendement 759
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei overeenkomstig het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen, alsmede acties om de 
administratieve belasting van 
begunstigden te beperken.

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei overeenkomstig het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen.

Or. en
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Amendement 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis.. Indien lidstaten en regio's 
deelnemen aan macroregionale of 
zeegebiedstrategieën, wordt het 
programma in overeenstemming met het 
partnerschapscontract met deze 
strategieën gecoördineerd, om ervoor te 
zorgen dat voldoende middelen uit de 
fondsen aan die strategieën worden 
toegewezen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor elke prioriteit worden indicatoren 
vastgesteld aan de hand waarvan de 
vorderingen bij de uitvoering van het 
programma ten opzichte van de 
doelstellingen wordt beoordeeld als basis 
voor toezicht, evaluatie, en beoordeling 
van de prestaties. Deze omvatten:

3. Voor elke prioriteit worden meetbare, 
kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren 
vastgesteld aan de hand waarvan de 
vorderingen bij de uitvoering van het 
programma ten opzichte van de 
doelstellingen wordt beoordeeld als basis 
voor toezicht, evaluatie, en beoordeling 
van de prestaties. Deze omvatten:

Or. en
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Amendement 762
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor elke prioriteit worden indicatoren 
vastgesteld aan de hand waarvan de 
vorderingen bij de uitvoering van het 
programma ten opzichte van de 
doelstellingen wordt beoordeeld als basis 
voor toezicht, evaluatie, en beoordeling 
van de prestaties. Deze omvatten:

3. Voor elke prioriteit worden meetbare 
kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren 
vastgesteld aan de hand waarvan de 
vorderingen bij de uitvoering van het 
programma ten opzichte van de 
doelstellingen wordt beoordeeld als basis 
voor toezicht, evaluatie, en beoordeling 
van de prestaties. Deze omvatten:

Or. en

Amendement 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) in voorkomend geval indicatoren 
betreffende de bijdrage van het 
programma aan de verwezenlijking van 
macroregionale en zeegebiedstrategieën.

Or. en

Motivering

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

Amendement 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elk GSK-fonds worden in de 
fondsspecifieke voorschriften 
gemeenschappelijke indicatoren en 
eventueel programmaspecifieke 
indicatoren vastgesteld.

Voor elk GSK-fonds worden in de 
fondsspecifieke voorschriften 
gemeenschappelijke meetbare kwalitatieve 
en kwantitatieve indicatoren en eventueel 
programmaspecifieke indicatoren 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. indicatoren betreffende de in de 
artikelen 7 en 8 bedoelde horizontale 
beginselen.

Or. en

Amendement 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In elk programma, met uitzondering van 
programma's die uitsluitend betrekking 
hebben op technische bijstand, wordt een 
beschrijving opgenomen van de acties om 
rekening te houden met de in de artikelen 

4. In elk programma, met uitzondering van 
programma's die uitsluitend betrekking 
hebben op technische bijstand, worden 
meetbare kwalitatieve en kwantitatieve 
streefdoelen en mijlpalen voor de 
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7 en 8 beschreven beginselen. indicatoren betreffende de in de artikelen 
7 en 8 bedoelde horizontale beginselen 
opgenomen, die waar nodig worden 
toegevoegd aan de programmaspecifieke 
indicatoren en de specifieke acties die 
moeten worden ondernomen om te 
voldoen aan de in de artikelen 7 en 8 
beschreven beginselen.

Or. en

Amendement 767
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In elk programma, met uitzondering van 
programma's die uitsluitend betrekking 
hebben op technische bijstand, wordt een 
beschrijving opgenomen van de acties om 
rekening te houden met de in de artikelen 7 
en 8 beschreven beginselen.

4. In elk programma, met uitzondering van 
programma's die uitsluitend betrekking 
hebben op technische bijstand, wordt een 
beschrijving opgenomen van de acties om 
rekening te houden met de in de artikelen 7 
en 8 beschreven beginselen, indien deze 
niet in voldoende mate zijn beschreven in 
het partnerschapscontract.

Or. en

Amendement 768
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 24 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In elk programma worden de 
maatregelen omschreven die worden 
genomen om de partners bedoeld in 
artikel 5 te betrekken bij alle fasen van de 
voorbereiding, uitvoering, evaluatie en 
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monitoring van het programma, in 
overeenstemming met de in artikel 5 
bedoelde Europese gedragscode, met 
inbegrip van een lijst van de betrokken 
partners, een beschrijving van de wijze 
waarop zij geselecteerd zijn, wat hun 
taken zijn en welke standpunten zij 
hebben geuit ten aanzien van de inhoud 
van het programma en van de uitvoering 
van het partnerschapsbeginsel.

Or. en

Amendement 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elk programma, plan of project is 
gebaseerd op een 
koolstofbalansbeoordeling, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie. De 
Commissie stelt een gemeenschappelijke 
methodologie voor deze beoordelingen 
vast in overeenstemming met de 
procedure van artikel 143.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de EU-investeringen stroken met de EU 2020-
doelstellingen. this should include a carbon proofing assessment, a crucial tool for ensuring 
that programmes are not counter-productive with the EU climate targets by 2020.

Amendement 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. In elk programma wordt 
aangetoond dat de bevoegde regionale en 
lokale overheden en de bevolking op wier 
grondgebied het programma wordt 
uitgevoerd, nauw bij de voorbereiding en 
goedkeuring van het programma zijn 
betrokken en dat naar behoren rekening 
is gehouden met hun standpunten ten 
aanzien van de inhoud van de 
programma's, en wordt een onderbouwde 
motivering gegeven in gevallen waarin 
een programma wordt ingediend ondanks 
het feit dat de betrokken regionale of 
lokale autoriteiten of het maatschappelijk 
middenveld in het betrokken gebied 
ernstige bezwaren hebben geuit.

Or. en

Amendement 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Om overeenkomstig artikel 6 te 
waarborgen dat de programma's in 
overeenstemming zijn met het recht van 
de Unie, moet elk programma voldoen 
aan de vereisten van de richtlijn 
betreffende strategische 
milieueffectbeoordeling (Richtlijn 
2001/42/EG), de kaderrichtlijn water 
(2000/60/EG) en de vogelrichtlijn 
(Richtlijn 2009/147/EG). Grote projecten 
als bedoeld in artikel 90 worden 
bovendien in overeenstemming met de 
Richtlijnen 85/337/EG en 97/11/EG van 
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de Raad beoordeeld op hun gevolgen voor 
het milieu.

Or. en

Amendement 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Elk programma, behalve ingeval 
technische bijstand in een specifiek 
programma wordt verleend, wordt een 
gebaseerd op een 
koolstofbalansbeoordeling, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategieën, en bevat 
een vermelding van het indicatieve bedrag 
van de steun voor doelstellingen op het 
gebied van klimaatverandering. De 
Commissie stelt een gemeenschappelijke 
methodologie voor deze beoordelingen 
vast in overeenstemming met de 
procedure van artikel 143.

Or. en

Amendement 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er worden al biodiversiteitscontroles uitgevoerd voor de externe dimensie van de EU-
begroting (ontwikkelingsfondsen). Dergelijke controles moeten voor de hele EU-begroting 
worden toegepast om de vorderingen te kunnen monitoren bij de verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstelling van de Unie om het verlies van biodiversiteit tegen 2020 een halt 
toe te roepen. De prioritaire actiekaders van Natura 2000, die ertoe dienen artikel 8 van de 
habitatrichtlijn ten uitvoer te leggen, zijn instrumenten aan de hand waarvan de omvang van 
de middelen kan worden vastgesteld die op nationaal niveau worden uitgetrokken om deze 
doelstellingen van het Natura 2000-netwerk te verwezenlijken.

Amendement 774
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 775
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. In elk programma, behalve ingeval 
technische bijstand in een specifiek 
programma wordt verleend, wordt het 
indicatieve bedrag van de steun voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering vermeld voor de 
verschillende categorieën maatregelen die 
in het kader van de operationele 
programma's worden genomen.

Or. en

Amendement 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Alle programma's, plannen en 
projecten op het vlak van vervoer en 
mobiliteit worden gebaseerd op een 
analyse van de veiligheidseffecten en een 
analyse van de ongevallenpreventie 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
EU om het aantal zware ongevallen tegen 
2020 met vijftig procent terug te brengen.

Or. en

Amendement 777
Monika Smolková, Anna Záborská

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
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Inhoud van de programma's van 
macroregionale ontwikkelingsfondsen
1. In elk programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds wordt 
een strategie vastgesteld voor de bijdrage 
van het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei overeenkomstig het 
gemeenschappelijk strategisch kader en 
de goedgekeurde macroregionale 
strategie. Elk programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds bevat 
regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen, alsmede acties om de 
administratieve belasting van 
begunstigden te beperken.
2. In elk programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
worden prioriteiten gesteld 
overeenkomstig de prioriteiten van de 
goedgekeurde macroregionale strategie, 
waarbij concrete doestellingen alsmede 
financiële toewijzingen van steun uit de 
GSK-fondsen worden bepaald.
3. Voor elke prioriteit worden indicatoren 
vastgesteld aan de hand waarvan de 
vorderingen bij de uitvoering van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds ten 
opzichte van de doelstellingen wordt 
beoordeeld als basis voor toezicht, 
evaluatie, en beoordeling van de 
prestaties. Deze omvatten:
a) financiële indicatoren betreffende de 
toegewezen uitgaven;
b) outputindicatoren betreffende de 
gesteunde concrete acties;
c) resultaatindicatoren betreffende de 
prioriteit.
Voor elk GSK-fonds worden in de 
fondsspecifieke voorschriften 
gemeenschappelijke indicatoren 
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vastgesteld en kunnen indicatoren worden 
vastgesteld voor individuele programma's 
van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen.
4. In elk programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds wordt 
een beschrijving opgenomen van de acties 
om rekening te houden met de in de 
artikelen 7 en 8 beschreven beginselen.
5. De lidstaten die het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht, 
stellen het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. sk

Motivering

Inaanmerkingneming van de aanvulling van het innovatieve gedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluatie, of de 
programma's verenigbaar zijn met deze 
verordening, met de fondsspecifieke 
voorschriften, met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, met het 
partnerschapscontract, met de specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en met 
de aanbevelingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 148, lid 4, van het Verdrag,
alsook de feitelijke bijdrage van het 
programma tot de verwezenlijking van de 
specifieke thematische doelstellingen en 

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluatie, of de 
programma's verenigbaar zijn met deze 
verordening, met de fondsspecifieke 
voorschriften, met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, met het 
partnerschapscontract, alsook de feitelijke 
bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
thematische doelstellingen en prioriteiten 
van de Unie voor elk GSK-fonds. In de 
beoordeling wordt in het bijzonder gelet op 
de toereikendheid en de uitvoerbaarheid 
van de programmastrategie, de 
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prioriteiten van de Unie voor elk GSK-
fonds. In de beoordeling wordt in het 
bijzonder gelet op de toereikendheid van 
de programmastrategie, de 
overeenkomstige doelstellingen, 
indicatoren en streefdoelen, en de 
toewijzing van begrotingsmiddelen.

overeenkomstige doelstellingen, 
indicatoren en streefdoelen, en de 
toewijzing van begrotingsmiddelen.

Or. fr

Amendement 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluatie, of de 
programma's verenigbaar zijn met deze 
verordening, met de fondsspecifieke 
voorschriften, met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, met het 
partnerschapscontract, met de specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en met 
de aanbevelingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 148, lid 4, van het Verdrag, 
alsook de feitelijke bijdrage van het 
programma tot de verwezenlijking van de 
specifieke thematische doelstellingen en 
prioriteiten van de Unie voor elk GSK-
fonds. In de beoordeling wordt in het 
bijzonder gelet op de toereikendheid van 
de programmastrategie, de 
overeenkomstige doelstellingen, 
indicatoren en streefdoelen, en de 
toewijzing van begrotingsmiddelen.

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluatie, of de 
programma's verenigbaar zijn met deze 
verordening, met de fondsspecifieke 
voorschriften, met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, met het 
partnerschapscontract, met de relevante
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en met de desbetreffende
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag, alsook 
de feitelijke bijdrage van het programma 
tot de verwezenlijking van de specifieke 
thematische doelstellingen en prioriteiten 
van de Unie voor elk GSK-fonds. In de 
beoordeling wordt in het bijzonder gelet op 
de toereikendheid van de 
programmastrategie, de overeenkomstige 
doelstellingen, indicatoren en streefdoelen, 
en de toewijzing van begrotingsmiddelen.

Or. en
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Amendement 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie doet binnen drie 
maanden na de datum waarop het 
programma is ingediend haar opmerkingen 
toekomen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie alle noodzakelijke aanvullende 
informatie en past zo nodig het 
voorgestelde programma aan.

2. De Commissie doet binnen een maand
na de datum waarop het programma is 
ingediend haar opmerkingen toekomen. De 
lidstaat verstrekt de Commissie alle 
noodzakelijke aanvullende informatie en 
past zo nodig het voorgestelde programma 
aan.

Or. it

Motivering

Verzoek om beperking van de goedkeuringstermijn van de operationele programma's, 
teneinde vertragingen in de start van de programmering te voorkomen.

Amendement 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften wordt elk programma 
uiterlijk zes maanden na de formele 
indiening ervan door de lidstaat of lidstaten 
door de Commissie goedgekeurd, op 
voorwaarde dat naar tevredenheid rekening 
is gehouden met de eventuele opmerkingen 
van de Commissie; deze goedkeuring 
geschiedt echter niet vóór 1 januari 2014 of 
voordat de Commissie een besluit tot 
goedkeuring van het partnerschapscontract 
heeft vastgesteld.

3. Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften wordt elk programma 
uiterlijk drie maanden na de formele 
indiening ervan door de lidstaat of lidstaten 
door de Commissie goedgekeurd, op 
voorwaarde dat naar tevredenheid rekening 
is gehouden met de eventuele opmerkingen 
van de Commissie; deze goedkeuring 
geschiedt echter niet vóór 1 januari 2014 of 
voordat de Commissie een besluit tot 
goedkeuring van het partnerschapscontract 
heeft vastgesteld.

Or. it
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Motivering

 Verzoek om beperking van de goedkeuringstermijn van de operationele programma's, 
teneinde vertragingen in de start van de programmering te voorkomen.

Amendement 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 bis
Procedure voor de vaststelling van 
programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen
1. De Commissie beoordeelt of de 
programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen verenigbaar zijn 
met deze verordening, met de 
fondsspecifieke voorschriften, hun 
effectieve bijdrage tot de GSK-
fondsspecifieke thematische 
doelstellingen en prioriteiten van de Unie, 
het gemeenschappelijk strategisch kader, 
de goedgekeurde macroregionale 
strategie, het verdrag van de groep 
lidstaten die het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht, met 
de specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en met de aanbevelingen van de 
Raad uit hoofde van artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag. In de beoordeling wordt in 
het bijzonder gelet op de toereikendheid 
van de strategie van het programma van 
het macroregionale ontwikkelingsfonds, 
de overeenkomstige doelstellingen, 
indicatoren en streefdoelen, en de 
toewijzing van begrotingsmiddelen.
2. De Commissie doet binnen drie 
maanden na de datum waarop het 
programma is ingediend haar 
opmerkingen toekomen. De lidstaten die 



PE491.052v01-00 174/174 AM\903901NL.doc

NL

het macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht, verstrekken de 
Commissie alle benodigde aanvullende 
inlichtingen en passen zo nodig het 
voorgestelde programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds aan.
3. Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften wordt elk programma van 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
uiterlijk zes maanden na de formele 
indiening ervan door de lidstaat of 
lidstaten door de Commissie goedgekeurd, 
op voorwaarde dat naar tevredenheid 
rekening is gehouden met de eventuele 
opmerkingen van de Commissie.

Or. sk

Motivering

 Inaanmerkingneming van de aanvulling van het innovatieve gedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.


