
AM\903903NL.doc PE491.054v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2011/0276(COD)

14.5.2012

AMENDEMENTEN
783 - 1103

Ontwerpverslag
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v03-00)

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader 
vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006

Voorstel voor een verordening
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))



PE491.054v01-00 2/172 AM\903903NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\903903NL.doc 3/172 PE491.054v01-00

NL

Amendement 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van programma's indient, wordt 
dit naar behoren opgesteld overeenkomstig 
artikel 5, wordt dit gemotiveerd en wordt 
in het bijzonder aangegeven welke 
gevolgen de wijziging van de programma's 
naar verwachting zal hebben voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en de in het programma vastgestelde 
specifieke doelstellingen, waarbij rekening 
wordt gehouden met het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Bij het verzoek 
wordt het herziene programma gevoegd en 
in voorkomend geval tevens een herzien 
partnerschapscontract.

Or. fr

Amendement 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van programma's indient, wordt 
dit naar behoren gemotiveerd en wordt in 
het bijzonder aangegeven welke gevolgen 
de wijziging van de programma's naar 
verwachting zal hebben voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en de in het programma vastgestelde 

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

het programma vastgestelde specifieke 
doelstellingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het gemeenschappelijk 
strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Het verzoek wordt
ingediend overeenkomstig de in artikel 24 
bedoelde voorschriften, in het bijzonder 
de voorschriften met betrekking tot de 
horizontale beginselen, waaronder het 
partnerschapsbeginsel en de in artikel 5 
genoemde aanpak van meerlagig bestuur .

Or. en

Amendement 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de 
overeenkomstig lid 1 ingediende 
informatie, rekening houdend met de door 
de lidstaat gegeven motivatie. De 
Commissie kan opmerkingen maken en de 
lidstaat verstrekt de Commissie alle 
noodzakelijke aanvullende informatie. 
Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften worden verzoeken om 
wijziging van een programma uiterlijk vijf 
maanden na de formele indiening ervan 
door de lidstaat door de Commissie 
goedgekeurd, op voorwaarde dat naar 
tevredenheid rekening is gehouden met de 
eventuele opmerkingen van de Commissie. 
De Commissie wijzigt zo nodig 
tegelijkertijd overeenkomstig artikel 15, lid 
3, het besluit tot goedkeuring van het 
partnerschapscontract.

2. De Commissie beoordeelt de 
overeenkomstig lid 1 ingediende 
informatie, rekening houdend met de door 
de lidstaat gegeven motivatie. De 
Commissie kan opmerkingen maken en de 
lidstaat verstrekt de Commissie alle 
noodzakelijke aanvullende informatie.
Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften worden verzoeken om 
wijziging van een programma uiterlijk drie
maanden na de formele indiening ervan 
door de lidstaat door de Commissie 
goedgekeurd, op voorwaarde dat naar 
tevredenheid rekening is gehouden met de 
eventuele opmerkingen van de Commissie. 
De Commissie wijzigt zo nodig 
tegelijkertijd overeenkomstig artikel 15, lid 
3, het besluit tot goedkeuring van het 
partnerschapscontract.

Or. en
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Amendement 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de 
overeenkomstig lid 1 ingediende 
informatie, rekening houdend met de door 
de lidstaat gegeven motivatie. De 
Commissie kan opmerkingen maken en de 
lidstaat verstrekt de Commissie alle 
noodzakelijke aanvullende informatie. 
Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften worden verzoeken om 
wijziging van een programma uiterlijk vijf
maanden na de formele indiening ervan 
door de lidstaat door de Commissie 
goedgekeurd, op voorwaarde dat naar 
tevredenheid rekening is gehouden met de 
eventuele opmerkingen van de Commissie. 
De Commissie wijzigt zo nodig 
tegelijkertijd overeenkomstig artikel 15, lid 
3, het besluit tot goedkeuring van het 
partnerschapscontract.

2. De Commissie beoordeelt de 
overeenkomstig lid 1 ingediende 
informatie, rekening houdend met de door 
de lidstaat gegeven motivatie. De 
Commissie kan opmerkingen maken en de 
lidstaat verstrekt de Commissie alle 
noodzakelijke aanvullende informatie. 
Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften worden verzoeken om 
wijziging van een programma uiterlijk twee
maanden na de formele indiening ervan 
door de lidstaat door de Commissie 
goedgekeurd, op voorwaarde dat naar 
tevredenheid rekening is gehouden met de 
eventuele opmerkingen van de Commissie. 
De Commissie wijzigt zo nodig 
tegelijkertijd overeenkomstig artikel 15, lid 
3, het besluit tot goedkeuring van het 
partnerschapscontract.

Or. it

Motivering

Wijziging van operationele programma's door de Commissie dient minder tijd in beslag te 
nemen.

Amendement 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Wijzigen van programma's van 
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macroregionale ontwikkelingsfondsen
1. Verzoeken van een groep lidstaten, die 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
heeft opgericht, om een programma van 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds te 
wijzigen moeten naar behoren zijn 
gemotiveerd en moeten bovenal een 
beschrijving bevatten van de verwachte 
invloed van de veranderingen in het 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op het verwezenlijken 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, alsook op 
het bereiken van de specifieke 
doelstellingen die in het programma van 
het macroregionaal ontwikkelingsfonds 
worden vermeld, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het 
gemeenschappelijk strategisch kader en 
het contract dat de groep lidstaten heeft 
gesloten met betrekking tot de oprichting 
van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds. Bij de verzoeken 
moet een aangepast programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
worden bijgesloten.
2. De Commissie beoordeelt de in 
overeenstemming met lid 1 verstrekte 
informatie en houdt daarbij rekening met 
de onderbouwing die door de groep 
lidstaten, die het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgezet, is 
gegeven. Ingeval de Commissie 
opmerkingen bij het verzoek heeft, wordt 
de groep lidstaten, die het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht, 
verzocht de Commissie alle benodigde 
aanvullende informatie te verstrekken. 
Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften hecht de Commissie haar 
goedkeuring aan de verzoeken om het 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds te wijzigen uiterlijk 
vijf maanden na de formele indiening 
ervan door de groep lidstaten, die het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds heeft 
opgericht, onder voorwaarde dat er 
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voldoende rekening is gehouden met alle 
opmerkingen van de Commissie.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EIB kan op verzoek van de lidstaten 
deelnemen aan de voorbereiding van het 
partnerschapscontract, alsook aan 
activiteiten in verband met de 
voorbereiding van concrete acties, met 
name voor grote projecten, 
financieringsinstrumenten en publiek-
private samenwerking.

1. De EIB kan op verzoek van de lidstaten 
deelnemen aan de voorbereiding van het 
partnerschapscontract, of op verzoek van 
een groep lidstaten, die besloten heeft een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te 
richten, deelnemen aan de voorbereiding 
van de oprichting van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, alsook aan activiteiten 
in verband met de voorbereiding van 
concrete acties, met name voor grote 
projecten, financieringsinstrumenten en 
publiek-private samenwerking.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 27 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EIB kan op verzoek van de lidstaten 
deelnemen aan de voorbereiding van het 
partnerschapscontract, alsook aan 
activiteiten in verband met de 
voorbereiding van concrete acties, met 
name voor grote projecten, 
financieringsinstrumenten en publiek-
private samenwerking.

1. De EIB kan op verzoek van de lidstaten 
deelnemen aan de voorbereiding van het 
partnerschapscontract, alsook aan 
activiteiten in verband met de 
voorbereiding van concrete acties, grote en 
kleinschalige projecten met een 
aanzienlijk innovatiepotentieel,
financieringsinstrumenten en publiek-
private samenwerking.

Or. en

Amendement 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan de EIB raadplegen 
alvorens het partnerschapscontract of 
programma's vast te stellen.

2. De Commissie kan de EIB raadplegen 
alvorens het partnerschapscontract en het 
contract dat een groep lidstaten heeft 
gesloten met betrekking tot de oprichting 
van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, of programma's en 
programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen vast te stellen.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



AM\903903NL.doc 9/172 PE491.054v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de EIB verzoeken de 
technische kwaliteit en de economische en 
financiële levensvatbaarheid van grote 
projecten te onderzoeken en haar bijstand 
te verlenen bij de tenuitvoerlegging of 
ontwikkeling van 
financieringsinstrumenten.

3. De Commissie kan de EIB verzoeken de 
technische kwaliteit, de economische en 
financiële levensvatbaarheid en de 
duurzaamheid van grote projecten te 
onderzoeken en haar bijstand te verlenen 
bij de tenuitvoerlegging of ontwikkeling 
van financieringsinstrumenten.

Or. en

Amendement 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – hoofdstuk II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Territoriale ontwikkeling

Or. en

Motivering

Het amendement heeft tot doel de inzet van alle GSK-fondsen (met inbegrip van het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken 
en Visserij) in geïntegreerde territoriale investeringen mogelijk te maken. Daarom moeten de 
bepalingen van artikel 99 worden ondergebracht in Deel 1 van de verordening en moet een 
nieuw hoofdstuk worden opgenomen.

Amendement 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 bis
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Geïntegreerde territoriale investering
1. Wanneer voor een strategie voor 
stadsontwikkeling of voor een andere 
territoriale strategie of een ander pact als 
bedoeld in artikel 12, lid 1, van 
Verordening ... [ESF] een geïntegreerde 
aanpak nodig is met investeringen voor 
meer dan één prioritaire as van een of 
meer operationele programma's, wordt de 
actie als geïntegreerde territoriale 
investering uitgevoerd.
2. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 
vermeld en wordt de indicatieve financiële 
toewijzing uit elke prioritaire as aan elke 
geïntegreerde territoriale investering 
aangegeven.
3. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
een of meer intermediaire instanties, 
waaronder plaatselijke autoriteiten, 
instanties voor regionale ontwikkeling of 
niet-gouvernementele organisaties, 
aanwijzen die worden belast met het 
beheer en de uitvoering van een 
geïntegreerde territoriale investering.
4. De lidstaat of de bevoegde 
beheersautoriteiten waarborgen dat in het 
toezichtsysteem voor het operationele 
programma de concrete acties en outputs 
van een prioritaire as worden 
onderscheiden die tot een geïntegreerde 
territoriale investering bijdragen.

Or. en

Motivering

 Het amendement heeft tot doel de inzet van alle GSK-fondsen (met inbegrip van het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Europees Fonds voor Maritieme Zaken en 
Visserij) in geïntegreerde territoriale investeringen mogelijk te maken. Daarom moeten de 
bepalingen van artikel 99 worden ondergebracht in Deel 1 van de verordening.
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Amendement 794
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling, in verband met het Elfpo
"plaatselijke ontwikkeling in het kader van 
LEADER" genoemd, moet:

1. Door de lokale overheden in nauwe 
samenwerking met de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling, in verband 
met het Elfpo "plaatselijke ontwikkeling in 
het kader van LEADER" genoemd, moet:

Or. fr

Amendement 795
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling, in verband met het Elfpo 
"plaatselijke ontwikkeling in het kader van 
LEADER" genoemd, moet:

1. Vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling, door lokale overheden in 
partnerschap met andere actoren, in 
verband met het Elfpo "plaatselijke 
ontwikkeling in het kader van LEADER"
genoemd, moet:

Or. en

Amendement 796
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gericht zijn op specifieke subregionale 
grondgebieden;

a) gericht zijn op specifieke subregionale 
grondgebieden die de lidstaten 
overeenkomstig hun specifieke territoriale 
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eenheden na raadpleging van alle in 
artikel 5 genoemde partners, hebben 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 797
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben;

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door lokale overheden in 
partnerschap met plaatselijke actoren, 
zoals plaatselijke actiegroepen bestaande 
uit vertegenwoordigers van de publieke en 
private lokale sociaaleconomische 
belangen, waarbij de overheidssector of 
één belangengroep niet meer dan 49% van 
de stemrechten voor de besluitvorming 
mag hebben;

Or. en

Amendement 798
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben;

b) worden geleid door de lokale overheden 
in nauwe samenwerking met de
gemeenschap, namelijk door plaatselijke 
actiegroepen bestaande uit 
vertegenwoordigers van de publieke en 
private lokale sociaaleconomische 
belangen, waarbij de overheidssector of 
één belangengroep niet meer dan 49% van 
de stemrechten voor de besluitvorming 



AM\903903NL.doc 13/172 PE491.054v01-00

NL

mag hebben;

Or. fr

Amendement 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben;

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben; onder 
plaatselijke actiegroepen vallen ook de 
bestaande LEADER-groepen die zich 
reeds hebben gekwalificeerd uit hoofde 
van LEADER II1 of Leader+2 of artikel 
62 van VERORDENING (EG) Nr. 
1698/2005 VAN DE RAAD (Elfpo)3;
_____________
1 Mededeling van de Commissie aan de 
lidstaten tot vaststelling van richtsnoeren 
voor geïntegreerde globale subsidies en 
geïntegreerde operationele programma's 
in het kader van een communautair 
initiatief voor plattelandsontwikkeling, 
waarvoor de lidstaten bijstandsaanvragen 
kunnen indienen — Leader II (PB C 180 
van 1.7.1994, blz. 48).
2 Mededeling van de Commissie aan de 
lidstaten van 14 april 2000 tot vaststelling 
van de richtsnoeren voor het 
communautaire initiatief voor 
plattelandsontwikkeling (Leader +) (PB C 
139 van 18.5.2000, blz. 5). Mededeling 
van de Commissie houdende wijziging van 
de Mededeling aan de lidstaten van 14 
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april 2000 tot vaststelling van de 
richtsnoeren voor het communautaire 
initiatief voor plattelandsontwikkeling 
(Leader+) (PB C 294 van 4.12.2003, blz. 
11).
3 VERORDENING (EG) Nr. 1698/2005 
VAN DE RAAD van 20 september 2005 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (Elfpo)

Or. en

Amendement 800
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben;

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door lokale overheden in 
partnerschap met plaatselijke actoren 
zoals plaatselijke actiegroepen bestaande 
uit vertegenwoordigers van de publieke en 
private lokale sociaaleconomische 
belangen, waarbij de overheidssector of
één belangengroep niet meer dan 49% van 
de stemrechten voor de besluitvorming 
mag hebben;

Or. en

Amendement 801
László Surján

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
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bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben;

bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, open voor 
deelneming van het maatschappelijk 
middenveld, waarbij de overheidssector of 
één belangengroep niet meer dan 49% van 
de stemrechten voor de besluitvorming 
mag hebben;

Or. en

Amendement 802
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben;

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben, behoudens 
uitzonderingen die zijn voorzien in de 
operationele programma's in het geval 
van bestaande, geïnstitutionaliseerde 
structuren voor lokale ontwikkeling en die 
andere stemmingsregels toestaan;

Or. it

Amendement 803
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
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namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben;

namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep in 
principe niet meer dan 49% van de 
stemrechten voor de besluitvorming mag 
hebben, maar in de operationele 
programma's uitzonderingen mogen 
worden opgenomen voor bestaande, 
geïnstitutionaliseerde plaatselijke 
ontwikkelingsstructuren met andere 
stemmingsregelingen;

Or. en

Amendement 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) worden uitgevoerd door middel van 
geïntegreerde en multisectorale 
gebiedsgebonden strategieën voor lokale 
ontwikkeling;

c) worden uitgevoerd door middel van 
geïntegreerde en multisectorale 
gebiedsgebonden strategieën voor lokale 
duurzame ontwikkeling waarin rekening 
wordt gehouden met de effecten op lange 
termijn;

Or. en

Amendement 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) worden ontworpen in het licht van de d) worden ontworpen in het licht van de 



AM\903903NL.doc 17/172 PE491.054v01-00

NL

lokale behoeften en mogelijkheden en 
aspecten omvatten die in de lokale context 
innovatief zijn, alsmede netwerkvorming 
en in voorkomend geval samenwerking.

lokale behoeften en mogelijkheden en 
aspecten omvatten die in de lokale context 
innovatief en sociaal-cultureel van aard 
zijn, alsmede netwerkvorming en in 
voorkomend geval samenwerking.

Or. en

Amendement 806
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun uit de GSK-fondsen voor 
lokale ontwikkeling moet samenhangend 
zijn en tussen de GSK-fondsen worden 
gecoördineerd. Dit wordt onder meer 
gewaarborgd door gecoördineerde 
capaciteitsopbouw, selectie, goedkeuring 
en financiering van strategieën voor lokale 
ontwikkeling en lokale 
ontwikkelingsgroepen.

2. De steun uit de GSK-fondsen voor 
lokale ontwikkeling moet samenhangend 
zijn en tussen de GSK-fondsen worden 
gecoördineerd. Dit wordt onder meer 
gewaarborgd door gecoördineerde 
capaciteitsopbouw, selectie, goedkeuring 
en financiering van strategieën voor lokale 
ontwikkeling en lokale 
ontwikkelingsgroepen met lokale 
overheden.

Or. fr

Amendement 807
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun uit de GSK-fondsen voor 
lokale ontwikkeling moet samenhangend 
zijn en tussen de GSK-fondsen worden 
gecoördineerd. Dit wordt onder meer 
gewaarborgd door gecoördineerde 
capaciteitsopbouw, selectie, goedkeuring 
en financiering van strategieën voor lokale 

2. De steun uit de GSK-fondsen voor 
lokale ontwikkeling moet samenhangend 
zijn en tussen de GSK-fondsen worden 
gecoördineerd. Dit wordt onder meer 
gewaarborgd door gecoördineerde 
capaciteitsopbouw, selectie, goedkeuring 
en financiering van strategieën voor lokale 
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ontwikkeling en lokale 
ontwikkelingsgroepen.

ontwikkeling en lokale 
ontwikkelingsgroepen met lokale 
overheden.

Or. en

Amendement 808
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
Deze bepalingen inzake lokale 
ontwikkeling vormen een voorwaarde 
voor de totstandbrenging van stedelijke en 
geïntegreerde territoriale investeringen 
als beschreven in de artikelen 93, 93 van
deze verordening en artikel 7 van 
Verordening (EU) Nr. (...)/2012;

Or. en

Amendement 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een strategie voor lokale ontwikkeling 
omvat ten minste de volgende elementen:

1. Een strategie voor lokale duurzame 
ontwikkeling omvat ten minste de 
volgende elementen:

Or. en

Amendement 810
Ramona Nicole Mănescu
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een definitie van het gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft;

a) een definitie van het gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft al naar gelang de functionele 
kenmerken van de gebieden en de stad-
plattelandsverbindingen;

Or. en

Amendement 811
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een definitie van het gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft;

a) een definitie van het gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft, al naar gelang de functionele 
kenmerken van de gebieden en de stad-
plattelandsverbindingen;

Or. fr

Amendement 812
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een definitie van het gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft;

a) een definitie van het gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft al naar gelang het functionele 
karakter van de gebieden en de stad-
plattelandsverbindingen;
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Or. en

Amendement 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beschrijving van de strategie en de 
doelstellingen ervan, een beschrijving van 
de geïntegreerde en innovatieve aard van 
de strategie en een hiërarchie van 
doelstellingen, met duidelijke en meetbare 
streefdoelen voor outputs of resultaten. De 
strategie moet verenigbaar zijn met de 
desbetreffende programma's van alle 
betrokken GSK-fondsen;

c) een beschrijving van de strategie en de 
doelstellingen ervan, een beschrijving van 
de geïntegreerde en innovatieve aard van 
de strategie en een hiërarchie van 
doelstellingen, met duidelijke en meetbare 
streefdoelen voor outputs of resultaten. De 
strategie moet verenigbaar zijn met de 
desbetreffende overheidsstrategieën en 
-programma's van alle betrokken GSK-
fondsen;

Or. en

Amendement 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beschrijving van de strategie en de 
doelstellingen ervan, een beschrijving van 
de geïntegreerde en innovatieve aard van 
de strategie en een hiërarchie van 
doelstellingen, met duidelijke en meetbare 
streefdoelen voor outputs of resultaten. 
De strategie moet verenigbaar zijn met de 
desbetreffende programma's van alle 
betrokken GSK-fondsen;

c) een beschrijving van de strategie en de 
doelstellingen ervan, waaruit de
innovatieve aard blijkt; met name voor 
strategieën in voorstedelijke gebieden 
waarbij partners uit stedelijke gebieden en 
actoren uit plattelandsgebieden betrokken
zijn;

Or. fr
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Amendement 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beschrijving van de strategie en de 
doelstellingen ervan, een beschrijving van
de geïntegreerde en innovatieve aard van 
de strategie en een hiërarchie van 
doelstellingen, met duidelijke en meetbare 
streefdoelen voor outputs of resultaten.
De strategie moet verenigbaar zijn met de 
desbetreffende programma's van alle 
betrokken GSK-fondsen;

c) een beschrijving van de strategie en de 
doelstellingen ervan, met de klemtoon op 
de geïntegreerde aard van de strategie, met 
name als het gaat om strategieën voor 
peri-urbane en functionele gebieden, 
waarbij zowel stedelijke partners als 
plattelandsspelers zijn betrokken;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat met de uitgevoerde strategieën voor lokale ontwikkeling de banden 
tussen stad en platteland worden bevorderd. Bovendien moeten lokale spelers uit peri-urbane 
gebieden volledig bij deze strategieën voor lokale ontwikkeling worden betrokken.

Amendement 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beschrijving van de strategie en de 
doelstellingen ervan, een beschrijving van 
de geïntegreerde en innovatieve aard van 
de strategie en een hiërarchie van 
doelstellingen, met duidelijke en meetbare 
streefdoelen voor outputs of resultaten. De 
strategie moet verenigbaar zijn met de 
desbetreffende programma's van alle 
betrokken GSK-fondsen;

c) een beschrijving van de strategie en de 
doelstellingen ervan, een beschrijving van 
de geïntegreerde en innovatieve aard van 
de strategie en een hiërarchie van 
doelstellingen, met duidelijke en meetbare 
streefdoelen voor outputs of resultaten. De 
strategie moet verenigbaar zijn met de 
desbetreffende programma's van alle 
betrokken GSK-fondsen en met de 
horizontale doelstellingen als bedoeld in 
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de artikelen 6, 7 en 8 van deze 
verordening;

Or. en

Amendement 817
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het financiële plan van de strategie, met 
de geplande toewijzing uit elk van de 
GSK-fondsen.

g) het financiële plan van de strategie, met 
de geplande toewijzing uit elk van de 
GSK-fondsen en in het bijzonder het 
gebruik van geïntegreerde territoriale 
investeringen, duurzame 
stadsontwikkeling en gezamenlijke 
actieplannen.

Or. en

Amendement 818
László Surján

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis.) een goed doorwrocht plan voor 
capaciteitsopbouw voor plaatselijke 
actoren, begunstigden en potentiële 
partners met het oog op de voorbereiding 
en uitvoering van op de daadwerkelijke 
behoeften van een gebied afgestemde 
projecten.

Or. en
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Amendement 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de criteria voor de 
selectie van strategieën voor lokale 
ontwikkeling vast. In de fondsspecifieke 
voorschriften kunnen selectiecriteria 
worden vastgesteld.

2. De lidstaten stellen de criteria voor de 
selectie van strategieën voor lokale 
ontwikkeling vast, in overleg met 
regionale en lokale overheden en volgens 
de in artikel 4, lid 4 en artikel 5 
vastgelegde beginselen. In de 
fondsspecifieke voorschriften kunnen 
selectiecriteria worden vastgesteld.

Or. fr

Amendement 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de criteria voor de 
selectie van strategieën voor lokale 
ontwikkeling vast. In de fondsspecifieke 
voorschriften kunnen selectiecriteria 
worden vastgesteld.

2. De lidstaten stellen de criteria voor de 
selectie van strategieën voor lokale 
duurzame ontwikkeling vast. In de 
fondsspecifieke voorschriften kunnen 
selectiecriteria worden vastgesteld. In de 
fondsspecifieke voorschriften kunnen 
selectiecriteria worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 821
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden geselecteerd door een comité dat 
hiervoor door de bevoegde 
beheersautoriteiten van de programma's 
wordt opgericht.

3. De strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden geselecteerd door een comité dat 
hiervoor door de bevoegde 
beheersautoriteiten van de programma's 
wordt opgericht en waarvan de in artikel 5 
genoemde partners en met name de 
sociale partners lid zijn;

Or. en

Amendement 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden geselecteerd door een comité dat 
hiervoor door de bevoegde 
beheersautoriteiten van de programma's 
wordt opgericht.

3. De strategieën voor lokale duurzame 
ontwikkeling worden geselecteerd door een 
comité dat hiervoor door de bevoegde 
beheersautoriteiten van de programma's 
wordt opgericht. De partners waarvan 
sprake is in artikel 5 moeten afdoend 
vertegenwoordigd zijn in dit comité.

Or. en

Amendement 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De selectie en goedkeuring van 
strategieën voor lokale duurzame 
ontwikkeling die zijn opgezet en worden 
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voltooid. uitgevoerd door bestaande plaatselijke 
actiegroepen, moet uiterlijk op 31 
december 2015 zijn voltooid; de selectie 
en goedkeuring van strategieën voor 
lokale ontwikkeling die zijn voorgesteld 
door pas opgerichte plaatselijke 
actiegroepen, moet uiterlijk op 31 
december zijn voltooid.

Or. en

Amendement 824
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het besluit tot goedkeuring van een 
strategie voor lokale ontwikkeling van de 
beheersautoriteit worden de toewijzingen 
uit elke GSK-fonds vermeld. Daarin wordt 
bovendien beschreven welke rol de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van de desbetreffende 
programma's bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

5. In het besluit tot goedkeuring van een 
strategie voor lokale ontwikkeling van de 
beheersautoriteit worden de toewijzingen 
uit elke GSK-fonds vermeld. Daarin wordt 
bovendien beschreven welke rol de lokale 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van de desbetreffende 
programma's bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

Or. fr

Amendement 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het besluit tot goedkeuring van een 
strategie voor lokale ontwikkeling van de 
beheersautoriteit worden de toewijzingen 
uit elke GSK-fonds vermeld. Daarin wordt 

5. In het besluit tot goedkeuring van een 
strategie voor lokale duurzame 
ontwikkeling van de beheersautoriteit 
worden de toewijzingen uit elk GSK-fonds 
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bovendien beschreven welke rol de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van de desbetreffende 
programma's bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

vermeld. Daarin wordt bovendien 
beschreven welke rol de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de desbetreffende programma's bij alle 
uitvoeringstaken in verband met de 
strategie hebben.

Or. en

Amendement 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de in lid 1, onder a), bedoelde definitie 
van het gebied en de populatie waarop de 
strategie betrekking heeft.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Gedelegeerde handelingen gebruiken om vast te stellen welke gebieden en bevolking onder 
de strategie voor lokale ontwikkeling vallen, is te veel van het goede. Het zijn de lokale en 
regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor dergelijke taken, daar hiervoor grondig 
kennis van het betrokken gebied is vereist.

Amendement 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 

Schrappen
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tot de in lid 1, onder a), bedoelde definitie 
van het gebied en de populatie waarop de 
strategie betrekking heeft.

Or. es

Amendement 828
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de in lid 1, onder a), bedoelde definitie 
van het gebied en de populatie waarop de 
strategie betrekking heeft.

6. In het kader van de door de Europese 
Commissie vastgestelde normen wordt de 
definitie van het gebied en de populatie 
waarop de strategie voor lokale 
ontwikkeling betrekking heeft, vastgesteld 
door de voor de programmering 
verantwoordelijke autoriteiten op het 
meest geschikte territoriale niveau op 
grond van de reële sociaaleconomische 
omstandigheden op lokaal niveau.

Or. it

Motivering

Met betrekking tot LEADER, de kleinste gebieden en de minimumoppervlakte die de 
beheersautoriteit kan selecteren, zou het goed zijn te verduidelijken dat de Commissie een 
algemene regel vaststelt die vervolgens moet worden aangepast aan de verschillende 
regionale en lokale realiteiten, vanuit het oogpunt van volledige subsidiariteit.

Amendement 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1. De strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden ontworpen en uitgevoerd door 

1. De strategieën voor lokale duurzame 
ontwikkeling worden ontworpen en 
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plaatselijke actiegroepen. uitgevoerd door plaatselijke actiegroepen.

Or. en

Amendement 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke rol de 
plaatselijke actiegroep en de autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de desbetreffende 
programma's bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

De lidstaten bepalen overeenkomstig de in 
artikel 4, lid 4 vastgelegde procedure 
welke rol de plaatselijke actiegroep en de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van de desbetreffende 
programma's bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

Or. fr

Amendement 831
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat de 
plaatselijke actiegroepen hetzij één partner
van de groep kiezen die in administratieve 
en financiële aangelegenheden als 
hoofdpartner optreedt, hetzij zich 
verenigen in een gemeenschappelijke 
rechtsstructuur.

2. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat de 
plaatselijke actiegroepen hetzij één lokale
overheid van de groep kiezen die in 
administratieve en financiële 
aangelegenheden als hoofdpartner optreedt, 
hetzij zich verenigen in een 
gemeenschappelijke openbare 
rechtsstructuur. Hoe dan ook moet de 
beheersautoriteit maatregelen nemen om 
te beoordelen of de aangewezen 
hoofdpartner of de gemeenschappelijke 
rechtsstructuur de bekwaamheid bezit om 
projecten en programma's te beheren. 
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Or. en

Amendement 832
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat de 
plaatselijke actiegroepen hetzij één partner
van de groep kiezen die in administratieve 
en financiële aangelegenheden als 
hoofdpartner optreedt, hetzij zich 
verenigen in een gemeenschappelijke 
rechtsstructuur.

2. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat de 
plaatselijke actiegroepen hetzij één lokale 
overheid van de groep kiezen die in 
administratieve en financiële 
aangelegenheden als hoofdpartner optreedt, 
hetzij zich verenigen in een 
gemeenschappelijke openbare 
rechtsstructuur.

Or. fr

Amendement 833
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat de 
plaatselijke actiegroepen hetzij één partner
van de groep kiezen die in administratieve 
en financiële aangelegenheden als 
hoofdpartner optreedt, hetzij zich 
verenigen in een gemeenschappelijke 
rechtsstructuur.

2. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat de 
plaatselijke actiegroepen hetzij één lokale 
overheid van de groep kiezen die in 
administratieve en financiële 
aangelegenheden als hoofdpartner optreedt, 
hetzij zich verenigen in een 
gemeenschappelijke openbare 
rechtsstructuur.

Or. en

Amendement 834
Ramona Nicole Mănescu
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opbouw van capaciteit van 
plaatselijke actoren om concrete acties te 
ontwikkelen en uit te voeren;

a) de opbouw van capaciteit van 
plaatselijke actoren om concrete acties te 
ontwikkelen en uit te voeren en het actief 
stimuleren van plaatselijke actoren om 
capaciteiten en vaardigheden op het 
gebied van project- en programmabeheer 
te verwerven;

Or. en

Amendement 835
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de opstelling van een niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria voor de 
selectie van concrete acties, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en 
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 50% van de 
stemmen afkomstig is van partners uit de 
niet-publieke sector, waarbij het mogelijk 
is beroep aan te tekenen tegen 
selectiebeslissingen en een selectie volgens 
schriftelijke procedure kan worden 
gemaakt;

b) de opstelling van een niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria voor de 
selectie van concrete acties, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en 
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 50% van de 
stemmen afkomstig is van partners uit de 
niet-publieke sector (particuliere sector en 
verenigingswezen), waarbij het mogelijk is 
beroep aan te tekenen tegen 
selectiebeslissingen en een selectie volgens 
schriftelijke procedure kan worden 
gemaakt;

Or. en

Amendement 836
Fiorello Provera
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de opstelling van een niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria voor de 
selectie van concrete acties, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en 
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 50% van de 
stemmen afkomstig is van partners uit de 
niet-publieke sector, waarbij het mogelijk 
is beroep aan te tekenen tegen 
selectiebeslissingen en een selectie volgens 
schriftelijke procedure kan worden 
gemaakt;

b) de opstelling van een niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria voor de 
selectie van concrete acties, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en 
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 40% van de 
stemmen afkomstig is van partners uit de 
niet-publieke sector en verenigingen, 
waarbij het mogelijk is beroep aan te 
tekenen tegen selectiebeslissingen en een 
selectie volgens schriftelijke procedure kan 
worden gemaakt;

Or. fr

Amendement 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de opstelling van een niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria voor de 
selectie van concrete acties, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en 
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 50% van de 
stemmen afkomstig is van partners uit de 
niet-publieke sector, waarbij het mogelijk 
is beroep aan te tekenen tegen 
selectiebeslissingen en een selectie volgens 
schriftelijke procedure kan worden 
gemaakt;

b) de opstelling van een op 
gendergelijkheid gebaseerde, niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria voor de 
selectie van concrete acties, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en 
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 50% van de 
stemmen afkomstig is van partners uit de 
niet-publieke sector, waarbij het mogelijk 
is beroep aan te tekenen tegen 
selectiebeslissingen en een selectie volgens 
schriftelijke procedure kan worden 
gemaakt;

Or. en



PE491.054v01-00 32/172 AM\903903NL.doc

NL

Amendement 838
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de opstelling van een niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria voor de 
selectie van concrete acties, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en 
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 50% van de 
stemmen afkomstig is van partners uit de 
niet-publieke sector, waarbij het mogelijk 
is beroep aan te tekenen tegen 
selectiebeslissingen en een selectie volgens 
schriftelijke procedure kan worden 
gemaakt;

b) de opstelling van een niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria voor de 
selectie van concrete acties, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en 
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 40% van de 
stemmen afkomstig is van partners uit de 
niet-publieke sector (particuliere sector en 
verenigingswezen), waarbij het mogelijk is 
beroep aan te tekenen tegen 
selectiebeslissingen en een selectie volgens 
schriftelijke procedure kan worden 
gemaakt;

Or. en

Amendement 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het zorgen voor samenhang met de 
strategie voor lokale ontwikkeling bij de 
selectie van concrete acties, door aan de 
acties prioriteit toe te kennen naargelang de 
bijdrage die zij leveren aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategieën;

c) het zorgen voor samenhang met de 
strategie voor lokale duurzame 
ontwikkeling bij de selectie van concrete 
acties, door aan de acties prioriteit toe te 
kennen naargelang de bijdrage die zij 
leveren aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
strategieën;

Or. en
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Amendement 840
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 30 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het zorgen voor samenhang met de 
strategie voor lokale ontwikkeling bij de 
selectie van concrete acties, door aan de 
acties prioriteit toe te kennen naargelang de 
bijdrage die zij leveren aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategieën;

c) het waarborgen van de uitvoering van 
de strategie voor lokale ontwikkeling bij de 
selectie van concrete acties en de 
subsidiabele investeringen, door aan de 
acties prioriteit toe te kennen naargelang de 
bijdrage die zij leveren aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen, het 
actieplan en de streefdoelen van de 
strategieën;

Or. pt

Motivering

Het is van fundamenteel belang dat de functie van de plaatselijke actiegroepen op de 
allereerste plaats is, te waarborgen dat de vooraf vastgestelde ontwikkelingsstrategie wordt 
uitgevoerd en dat er niet voortdurend wijzigingen worden aangebracht in de goedgekeurde 
strategie. Hiermee wordt beoogd dat de plaatselijke actiegroep bepaalt welke investeringen 
subsidiabel zijn en het actieplan opstelt, om te waarborgen dat de goedgekeurde strategie zo 
volledig mogelijk wordt uitgevoerd.

Amendement 841
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 31 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de kosten van voorbereidende steun; a) de kosten van voorbereidende steun en 
van de uitwerking van de strategieën voor 
lokale ontwikkeling;

Or. pt
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Motivering

Alle kosten die gemoeid zijn met de uitwerking van de strategie voor lokale ontwikkeling 
moeten gefinancierd worden, in het bijzonder studies, projecten, strategische analyses en alle 
investeringen die gedaan worden om de uit te voeren strategie op de juiste manier te kunnen 
uitwerken.

Amendement 842
László Surján

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 31 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis.) capaciteitsopbouw, scholing van 
plaatselijke actoren in het plannen, 
opzetten en uitvoeren van programma's

Or. en

Amendement 843
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van een ex-antebeoordeling 
waarbij tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn 
vastgesteld en op basis van 
investeringsbehoeften kunnen de GSK-
fondsen worden gebruikt om 
financieringsinstrumenten in het kader van 
een programma te steunen, ook als deze de 
vorm van paraplufondsen hebben, teneinde 
bij te dragen tot de verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen die in het kader 
van een prioriteit zijn vastgesteld.

1. Op basis van een overeenkomstig de 
voorschriften van bijlage XX opgestelde
ex-antebeoordeling waarbij 
tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn 
vastgesteld en op basis van 
investeringsbehoeften kunnen de onder de 
gemeenschappelijke verordening vallende 
fondsen worden gebruikt om 
financieringsinstrumenten in het kader van 
een programma te steunen, ook als deze de 
vorm van paraplufondsen hebben, teneinde 
bij te dragen tot de verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen die in het kader 
van een prioriteit zijn vastgesteld. De 
lidstaten moeten het gebruik van 
financiële instrumenten bevorderen.
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Or. xm

Motivering

De lidstaten moeten inspanningen leveren om administratieve en juridische obstakels voor het 
gebruik van financiële instrumenten uit de weg te ruimen. In de huidige situatie kunnen niet 
alle regio's in Europa hun voordeel doen met de financiële instrumenten waarin onder andere 
de structuurfondsen voorzien, wat op zich het optimaal functioneren van de fondsen in de weg 
staat.

Amendement 844
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van een ex-antebeoordeling 
waarbij tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn 
vastgesteld en op basis van 
investeringsbehoeften kunnen de GSK-
fondsen worden gebruikt om 
financieringsinstrumenten in het kader van 
een programma te steunen, ook als deze de 
vorm van paraplufondsen hebben, teneinde 
bij te dragen tot de verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen die in het kader 
van een prioriteit zijn vastgesteld.

1. Op basis van een ex-antebeoordeling 
waarbij tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn 
aangetoond en op basis van 
investeringsbehoeften kunnen de onder de 
GV vallende fondsen worden gebruikt om 
financieringsinstrumenten in het kader van 
een programma te steunen, ook als deze de 
vorm van paraplufondsen hebben, teneinde 
bij te dragen tot de verwezenlijking van 
thematische en specifieke doelstellingen 
die in het kader van een prioriteit zijn 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van een ex-antebeoordeling 1. Op basis van een ex-antebeoordeling 
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waarbij tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn 
vastgesteld en op basis van 
investeringsbehoeften kunnen de GSK-
fondsen worden gebruikt om 
financieringsinstrumenten in het kader van 
een programma te steunen, ook als deze de 
vorm van paraplufondsen hebben, teneinde 
bij te dragen tot de verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen die in het kader 
van een prioriteit zijn vastgesteld.

waarbij tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn 
vastgesteld en op basis van 
investeringsbehoeften kunnen de GSK-
fondsen worden gebruikt om 
financieringsinstrumenten in het kader van 
een programma of een programma van 
een regionaal ontwikkelingsfonds te 
steunen, ook als deze programma's van 
regionale ontwikkelingsfondsen de vorm 
van paraplufondsen hebben, teneinde bij te 
dragen tot de verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen die in het kader 
van een prioriteit zijn vastgesteld.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 846
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van een ex-antebeoordeling 
waarbij tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn
vastgesteld en op basis van 
investeringsbehoeften kunnen de GSK-
fondsen worden gebruikt om 
financieringsinstrumenten in het kader van 
een programma te steunen, ook als deze de 
vorm van paraplufondsen hebben, teneinde 
bij te dragen tot de verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen die in het kader 
van een prioriteit zijn vastgesteld.

1. De GSK-fondsen kunnen worden 
gebruikt om financieringsinstrumenten in 
het kader van een programma te steunen, 
ook als deze de vorm van paraplufondsen 
hebben, teneinde bij te dragen tot de 
verwezenlijking van specifieke 
doelstellingen die in het kader van een 
prioriteit zijn vastgesteld.

Or. en
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Amendement 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financieringsinstrumenten mogen worden
gecombineerd met subsidies, 
rentesubsidies of subsidies voor 
garantievergoedingen. In dat geval wordt 
voor elke financieringsvorm een 
afzonderlijke boekhouding bijgehouden..

Financieringsinstrumenten mogen worden 
gecombineerd met subsidies, 
rentesubsidies of subsidies voor 
garantievergoedingen.

Or. de

Amendement 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financieringsinstrumenten mogen worden 
gecombineerd met subsidies, 
rentesubsidies of subsidies voor 
garantievergoedingen. In dat geval wordt 
voor elke financieringsvorm een 
afzonderlijke boekhouding bijgehouden.

Financieringsinstrumenten mogen worden 
gecombineerd met subsidies, 
rentesubsidies, microkredieten of subsidies 
voor garantievergoedingen. In dat geval 
wordt voor elke financieringsvorm een 
afzonderlijke boekhouding bijgehouden.

Or. en

Amendement 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 32 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig Schrappen
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artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
de ex-antebeoordeling van 
financieringsinstrumenten, alsmede 
voorschriften voor de combinatie van 
steun die in de vorm van subsidies, 
rentesubsidies, subsidies voor 
garantievergoedingen en 
financieringsinstrumenten aan 
eindontvangers wordt verleend, 
aanvullende specifieke voorschriften voor 
de subsidiabiliteit van uitgaven en 
voorschriften voor de soorten activiteiten 
die niet voor ondersteuning door 
financieringsinstrumenten in aanmerking 
komen.

Or. es

Amendement 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 32 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
de ex-antebeoordeling van 
financieringsinstrumenten, alsmede 
voorschriften voor de combinatie van 
steun die in de vorm van subsidies, 
rentesubsidies, subsidies voor 
garantievergoedingen en 
financieringsinstrumenten aan 
eindontvangers wordt verleend, 
aanvullende specifieke voorschriften voor 
de subsidiabiliteit van uitgaven en 
voorschriften voor de soorten activiteiten 
die niet voor ondersteuning door 
financieringsinstrumenten in aanmerking 
komen.

De Commissie legt in 
uitvoeringshandelingen uniforme 
voorwaarden voor de ex-antebeoordeling 
van financieringsinstrumenten vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
van artikel 143, lid 3 vastgesteld. 

Or. de
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Motivering

Schrapping, omdat dit in lid 2 al voldoende duidelijk gemaakt wordt; dit doet geen afbreuk 
aan subsidierechtelijke eisen; risico van een aanzienlijke bureaucratische last zonder 
meerwaarde. Omwille van de rechtszekerheid geen gedelegeerde handelingen met betrekking 
tot de ex-antebeoordeling, maar voorschriften in de uitvoeringsverordeningen. Schrappen van 
de bevoegdheid van de Commissie voor de combinatie, omdat dit in subsidierechtelijke 
bepalingen reeds voldoende is geregeld. Vermijding van bijzonder recht voor 
financieringsinstrumenten. Overige voorschriften in artikel 35 onder a). 

Amendement 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 32 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
de ex-antebeoordeling van 
financieringsinstrumenten, alsmede 
voorschriften voor de combinatie van steun 
die in de vorm van subsidies, 
rentesubsidies, subsidies voor 
garantievergoedingen en 
financieringsinstrumenten aan 
eindontvangers wordt verleend, 
aanvullende specifieke voorschriften voor 
de subsidiabiliteit van uitgaven en 
voorschriften voor de soorten activiteiten 
die niet voor ondersteuning door 
financieringsinstrumenten in aanmerking 
komen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
de ex-antebeoordeling van 
financieringsinstrumenten, alsmede 
voorschriften voor de combinatie van steun 
die in de vorm van subsidies, 
rentesubsidies, subsidies voor 
garantievergoedingen, microkredieten en 
financieringsinstrumenten aan 
eindontvangers wordt verleend, 
aanvullende specifieke voorschriften voor 
de subsidiabiliteit van uitgaven en 
voorschriften voor de soorten activiteiten 
die niet voor ondersteuning door 
financieringsinstrumenten in aanmerking 
komen.

Or. en

Amendement 852
Markus Pieper, Joachim Zeller
Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voorschriften buiten deze titel zijn 
slechts op de concrete actie respectievelijk 
de begunstigden (het 
financieringsinstrument) van toepassing.

Or. de

Motivering

Verduidelijking dat de ondersteunde eindontvanger niet de geadresseerde van normen buiten 
deze titel is (bijvoorbeeld onregelmatigheden, projecten die inkomsten genereren, 
duurzaamheid van concrete acties).

Amendement 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bijdragen in natura zijn geen 
subsidiabele uitgaven voor 
financieringsinstrumenten, behalve als het 
gaat om bijdragen in de vorm van grond of 
onroerend goed voor investeringen om 
stedelijke ontwikkeling of stadsherstel te 
ondersteunen en de grond of het onroerend 
goed deel uitmaakt van de investering. 
Dergelijke bijdragen in de vorm van land 
of onroerend goed zijn subsidiabel op 
voorwaarde dat aan de voorwaarden in 
artikel 59 wordt voldaan.

3. Bijdragen in natura zijn geen 
subsidiabele uitgaven voor 
financieringsinstrumenten, behalve als het 
gaat om bijdragen in de vorm van grond of 
onroerend goed voor investeringen om 
stedelijke ontwikkeling of stadsherstel te 
ondersteunen en de grond of het onroerend 
goed deel uitmaakt van de investering. 
Dergelijke bijdragen in de vorm van land 
of onroerend goed zijn subsidiabel op 
voorwaarde dat aan de voorwaarden in 
artikel 59, zonder inachtneming van de 
waardegrens van artikel 59, lid 3, onder 
b), wordt voldaan. 

Or. de

Motivering

Economisch onrealistische zienswijze wat de prijs van onroerend goed in grote steden betreft. 
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Amendement 854
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Titel [VIII] van het Financieel 
Reglement is van toepassing op de in lid 1, 
onder a), bedoelde 
financieringsinstrumenten. Bijdragen uit de 
GSK-fondsen aan de in lid 1, onder a), 
bedoelde financieringsinstrumenten, 
worden op afzonderlijke rekeningen gestort 
en overeenkomstig de doelstellingen van 
de betrokken GSK-fondsen gebruikt om 
acties en eindontvangers te ondersteunen 
die verenigbaar zijn met het programma of 
de programma's waaruit deze bijdragen 
afkomstig zijn.

2. Titel [VIII] van het Financieel 
Reglement is van toepassing op de in lid 1, 
onder a), bedoelde 
financieringsinstrumenten. Bijdragen uit de 
onder de GV vallende fondsen aan de in 
lid 1, onder a), bedoelde 
financieringsinstrumenten, worden op 
afzonderlijke rekeningen gestort en 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
betrokken, onder de GV vallende fondsen 
gebruikt om acties en eindontvangers te 
ondersteunen die verenigbaar zijn met het 
programma of de programma's waaruit 
deze bijdragen afkomstig zijn.

Or. en

Amendement 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Titel [VIII] van het Financieel 
Reglement is van toepassing op de in lid 1, 
onder a), bedoelde 
financieringsinstrumenten. a). Bijdragen uit 
de GSK-fondsen aan de in lid 1, onder a), 
bedoelde financieringsinstrumenten 
worden op afzonderlijke rekeningen gestort 
en overeenkomstig de doelstellingen van
de betrokken GSK-fondsen gebruikt om 
acties en eindontvangers te ondersteunen 
die verenigbaar zijn met het programma of 
de programma's waaruit deze bijdragen 
afkomstig zijn.

2. Titel [VIII] van het Financieel 
Reglement is van toepassing op de in lid 1, 
onder a), bedoelde 
financieringsinstrumenten. a). Bijdragen uit 
de GSK-fondsen aan de in lid 1, onder a), 
bedoelde financieringsinstrumenten 
worden op afzonderlijke rekeningen gestort 
en overeenkomstig de doelstellingen van 
de betrokken GSK-fondsen gebruikt om 
acties en eindontvangers te ondersteunen 
die verenigbaar zijn met het programma, of 
de programma's, of het programma van 
het macroregionaal ontwikkelingsfonds,
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of de programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen waaruit deze 
bijdragen afkomstig zijn.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
die specifieke voorschriften bevatten voor 
bepaalde soorten 
financieringsinstrumenten als bedoeld 
onder b) en de producten die met deze 
instrumenten kunnen worden geleverd.

Schrappen

Or. de

Motivering

Risico van beperkende onvoorspelbare bepalingen. Bij producten moet sprake zijn van een zo 
groot mogelijke flexibiliteit. 

Amendement 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 
142 gedelegeerde handelingen vast die 
specifieke voorschriften bevatten voor 

Schrappen
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bepaalde soorten 
financieringsinstrumenten als bedoeld 
onder b) en de producten die met deze 
instrumenten kunnen worden geleverd.

Or. es

Amendement 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 
142 gedelegeerde handelingen vast die
specifieke voorschriften bevatten voor 
bepaalde soorten financieringsinstrumenten 
als bedoeld onder b) en de producten die 
met deze instrumenten kunnen worden 
geleverd.

De Commissie stelt middels een 
uitvoeringsverordening 
specifieke voorschriften vast voor bepaalde 
soorten financieringsinstrumenten als 
bedoeld onder b) en de producten die met 
deze instrumenten kunnen worden 
geleverd.

Or. es

Motivering

De mogelijkheid die de Commissie heeft om in het kader van het initiatief Jeremie gedurende 
de gehele periode 2014-2020 gedelegeerde handelingen vast te stellen, kan bij de vaststelling 
van richtsnoeren en procedures tot onzekerheid leiden, wat deelname aan dit initiatief zal 
ontmoedigen. Teneinde projecten in het kader van het initiatief Jeremie aan te moedigen, 
wordt het noodzakelijk geacht vanaf het begin van de periode meteen duidelijke beleidsregels 
en eenvoudige toezichtprocedures vast te stellen.

Amendement 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) investeren in het kapitaal van bestaande 
rechtspersonen of nieuw opgerichte 
rechtspersonen, waaronder uit andere 
GSK-fondsen gefinancierde 
rechtspersonen, die belast zijn met de 

a) investeren in het kapitaal van bestaande 
rechtspersonen of nieuw opgerichte 
rechtspersonen, waaronder uit andere 
GSK-fondsen gefinancierde 
rechtspersonen, die belast zijn met de 
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uitvoering van financieringsinstrumenten 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
betrokken GSK-fondsen en die 
uitvoeringstaken zullen verrichten; de 
steun aan dergelijke investeringen moet 
beperkt zijn tot de bedragen die nodig zijn 
om nieuwe financieringsinstrumenten 
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
verordening uit te voeren; of

uitvoering van financieringsinstrumenten 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
betrokken GSK-fondsen en die 
uitvoeringstaken zullen verrichten; de 
steun aan dergelijke investeringen moet 
beperkt zijn tot de bedragen die nodig zijn 
om financieringsinstrumenten 
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
verordening uit te voeren; of

Or. de

Motivering

Zowel bestaande als nieuwe financieringsinstrumenten moeten ondersteund kunnen worden. 

Amendement 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) investeren in het kapitaal van bestaande 
rechtspersonen of nieuw opgerichte 
rechtspersonen, waaronder uit andere 
GSK-fondsen gefinancierde 
rechtspersonen, die belast zijn met de 
uitvoering van financieringsinstrumenten 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
betrokken GSK-fondsen en die 
uitvoeringstaken zullen verrichten; de 
steun aan dergelijke investeringen moet 
beperkt zijn tot de bedragen die nodig zijn 
om nieuwe financieringsinstrumenten 
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
verordening uit te voeren; of

a) investeren in het kapitaal van bestaande 
rechtspersonen of nieuw opgerichte 
rechtspersonen, waaronder uit andere 
GSK-fondsen of andere EU-instrumenten 
gefinancierde rechtspersonen, die belast 
zijn met de uitvoering van 
financieringsinstrumenten overeenkomstig 
de doelstellingen van de betrokken GSK-
fondsen en die uitvoeringstaken zullen 
verrichten; de steun aan dergelijke 
investeringen moet beperkt zijn tot de 
bedragen die nodig zijn om nieuwe 
financieringsinstrumenten overeenkomstig 
de doelstellingen van deze verordening uit 
te voeren; of

Or. en

Amendement 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
financieringsovereenkomsten, voor de rol 
en de verantwoordelijkheid van entiteiten 
waaraan uitvoeringstaken worden 
toevertrouwd en voor beheerskosten en -
vergoedingen.

Schrappen

Or. de

Amendement 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
financieringsovereenkomsten, voor de rol 
en de verantwoordelijkheid van entiteiten 
waaraan uitvoeringstaken worden 
toevertrouwd en voor beheerskosten en -
vergoedingen.

De Commissie stelt middels een 
uitvoeringsverordening voorschriften vast
voor financieringsovereenkomsten, voor de 
rol en de verantwoordelijkheid van 
entiteiten waaraan uitvoeringstaken worden 
toevertrouwd en voor beheerskosten en -
vergoedingen.

Or. es

Motivering

De mogelijkheid die de Commissie heeft om in het kader van het initiatief Jeremie gedurende 
de gehele periode 2014-2020 gedelegeerde handelingen vast te stellen, kan bij de vaststelling 
van richtsnoeren en procedures tot onzekerheid leiden, wat deelname aan dit initiatief zal 
ontmoedigen. Teneinde projecten in het kader van het initiatief Jeremie aan te moedigen, 
wordt het noodzakelijk geacht vanaf het begin van de periode meteen duidelijke beleidsregels 
en eenvoudige toezichtprocedures vast te stellen.



PE491.054v01-00 46/172 AM\903903NL.doc

NL

Amendement 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
financieringsovereenkomsten, voor de rol 
en de verantwoordelijkheid van entiteiten 
waaraan uitvoeringstaken worden 
toevertrouwd en voor beheerskosten en -
vergoedingen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 handelingen vast te stellen die 
voorschriften bevatten voor 
financieringsovereenkomsten, voor de rol 
en de verantwoordelijkheid van entiteiten 
waaraan uitvoeringstaken worden 
toevertrouwd en voor beheerskosten en -
vergoedingen.

Or. es

Amendement 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor financieringsovereenkomsten, voor 
de rol en verantwoordelijkheid van 
entiteiten waaraan uitvoeringstaken 
worden toevertrouwd en voor 
beheerskosten en –vergoedingen.  Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 143, 
lid 3. 

Or. de

Motivering

Wij sluiten ons aan bij de argumentatie van de juridische dienst van de Raad, dat de 
voorgestelde gedelegeerde handelingen eigenlijk uitvoeringshandelingen moeten zijn.
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Amendement 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de in lid 4, onder b), punten i) 
en ii), bedoelde entiteiten 
financieringsinstrumenten ten uitvoer 
leggen door middel van paraplufondsen, 
mogen zij een deel van de uitvoering op 
hun beurt aan financiële intermediairs 
toevertrouwen, op voorwaarde dat zij 
onder hun verantwoordelijkheid 
waarborgen dat die financiële 
intermediairs aan de criteria in artikel 57 en 
artikel 131, leden 1, 1 bis en 3, van het 
Financieel Reglement voldoen. Financiële 
intermediairs worden geselecteerd volgens 
openbare, transparante, evenredige en niet-
discriminerende procedures, waarbij 
belangenconflicten worden vermeden.

5. Wanneer de in lid 4, onder b), punten i) 
en ii), bedoelde entiteiten 
financieringsinstrumenten ten uitvoer 
leggen door middel van paraplufondsen, 
mogen zij een deel van de uitvoering op 
hun beurt aan financiële intermediairs 
toevertrouwen, op voorwaarde dat die 
financiële intermediairs aan de criteria in 
artikel 57 en artikel 131, leden 1, 1 bis en 
3, van het Financieel Reglement voldoen. 
Financiële intermediairs worden 
geselecteerd volgens openbare, 
transparante, evenredige en niet-
discriminerende procedures, waarbij 
belangenconflicten worden vermeden.

Or. de

Motivering

Verantwoordelijkheid is een onduidelijk rechtsbegrip; geen duidelijkheid over de juridische 
gevolgen. 

Amendement 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 4, onder b), bedoelde entiteiten 
waaraan uitvoeringstaken zijn 
toevertrouwd, openen namens de 
beheersautoriteit fiduciaire rekeningen op 
hun eigen naam. De activa op deze 
fiduciaire rekeningen worden beheerd 

6. De in lid 4, onder b), bedoelde entiteiten 
waaraan uitvoeringstaken zijn 
toevertrouwd, openen namens de 
beheersautoriteit fiduciaire rekeningen op 
hun eigen naam en bakenen het 
financieringsinstrument als een 
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volgens het beginsel van goed financieel 
beheer, met inachtneming van passende 
prudentiële voorschriften, en hebben een 
passende liquiditeit. 

afzonderlijk financieringsblok af. In dit 
geval wordt door een gescheiden 
boekhouding het onderscheid tussen de 
nieuwe in het financieringsinstrument 
geïnvesteerde middelen (met inbegrip van 
de bijdrage van het operationele 
programma)  en de oorspronkelijk bij de 
financiële instelling beschikbare middelen 
gewaarborgd. 

Or. de

Motivering

Op grond van bedrijfsmodellen van enkele ontwikkelingsbanken (Förderbanken) kunnen 
financieringsinstrumenten niet via fiduciaire rekeningen worden weergegeven. Consequente 
voortzetting van de beproefde procedures van de lopende steunperiode. 

Amendement 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die specifieke 
voorschriften bevatten voor de overdracht 
en het beheer van activa die beheerd 
worden door entiteiten waaraan 
uitvoeringstaken worden toevertrouwd en 
voor de omrekening van activa in euro's 
of in nationale valuta's.

Schrappen

Or. de

Motivering

Schending van het subsidiariteitsbeginsel. Regeling tussen de beheersautoriteit en met de 
uitvoering belaste instanties in het kader van de financieringsovereenkomst
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Amendement 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die specifieke 
voorschriften bevatten voor de overdracht 
en het beheer van activa die beheerd 
worden door entiteiten waaraan 
uitvoeringstaken worden toevertrouwd en 
voor de omrekening van activa in euro's of 
in nationale valuta's.

7. De Commissie stelt middels een 
uitvoeringsverordening specifieke 
voorschriften vast voor de overdracht en 
het beheer van activa die beheerd worden 
door entiteiten waaraan uitvoeringstaken 
worden toevertrouwd en voor de 
omrekening van activa in euro's of in 
nationale valuta's.

Or. es

Motivering

De mogelijkheid die de Commissie heeft om in het kader van het initiatief Jeremie gedurende 
de gehele periode 2014-2020 gedelegeerde handelingen vast te stellen, kan bij de vaststelling 
van richtsnoeren en procedures tot onzekerheid leiden, wat deelname aan dit initiatief zal 
ontmoedigen. Teneinde projecten in het kader van het initiatief Jeremie aan te moedigen, 
wordt het noodzakelijk geacht vanaf het begin van de periode meteen duidelijke beleidsregels 
en eenvoudige toezichtprocedures vast te stellen.

Amendement 869
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die specifieke 
voorschriften bevatten voor de overdracht 
en het beheer van activa die beheerd 
worden door entiteiten waaraan 
uitvoeringstaken worden toevertrouwd en 
voor de omrekening van activa in euro's of 
in nationale valuta's.

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die specifieke 
voorschriften bevatten voor de overdracht 
en het beheer van activa die beheerd 
worden door entiteiten waaraan 
uitvoeringstaken worden toevertrouwd, 
specifieke voorwaarden bepalen 
waaronder bijdragen aan financiële 
instrumenten anders dan de onder de GV 
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vallende fondsen in aanmerking kunnen 
komen als nationale 
medefinancieringsmiddelen en specifieke 
voorschriften bevatten voor de 
omrekening van activa in euro's of in 
nationale valuta's.

Or. en

Amendement 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 33 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde
handelingen vast te stellen die 
voorschriften bevatten voor 
financieringsovereenkomsten, voor de rol 
en de verantwoordelijkheid van entiteiten 
waaraan uitvoeringstaken worden 
toevertrouwd en voor beheerskosten en -
vergoedingen.

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 handelingen 
vast te stellen die voorschriften bevatten 
voor financieringsovereenkomsten, voor de 
rol en de verantwoordelijkheid van 
entiteiten waaraan uitvoeringstaken worden 
toevertrouwd en voor beheerskosten en -
vergoedingen.

Or. es

Amendement 871
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomstig artikel 64 
geaccrediteerde instanties verrichten geen 
verificaties ter plaatse voor concrete acties 
die overeenkomstig artikel 33, lid 1, 
onder a), uitgevoerde 
financieringsinstrumenten omvatten. Zij 
ontvangen op gezette tijden 
controleverslagen van de instanties die 
met de uitvoering van deze 

Schrappen
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financieringsinstrumenten belast zijn.

Or. de

Amendement 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomstig artikel 64 
geaccrediteerde instanties verrichten geen 
verificaties ter plaatse voor concrete acties 
die overeenkomstig artikel 33, lid 1, 
onder a), uitgevoerde 
financieringsinstrumenten omvatten. Zij 
ontvangen op gezette tijden 
controleverslagen van de instanties die met 
de uitvoering van deze 
financieringsinstrumenten belast zijn.

1. De overeenkomstig artikel 64 
geaccrediteerde instanties verrichten geen 
verificaties ter plaatse voor concrete acties 
die overeenkomstig artikel 33, lid 4, 
onder b), punten i en ii, uitgevoerde 
financieringsinstrumenten omvatten. Zij 
ontvangen op gezette tijden 
controleverslagen van de instanties die met 
de uitvoering van deze 
financieringsinstrumenten belast zijn.

Or. de

Motivering

Geen privilegiëring van op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten ten opzichte van 
door de staat gecontroleerde ondersteunende instellingen van de lidstaten.  

Amendement 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomstig artikel 64
geaccrediteerde instanties verrichten geen
verificaties ter plaatse voor concrete acties 
die overeenkomstig artikel 33, lid 1, onder
a), uitgevoerde financieringsinstrumenten 
omvatten. Zij ontvangen op gezette tijden 

1. De beheersinstanties verrichten geen 
verificaties ter plaatse voor concrete acties 
die overeenkomstig artikel 33, lid 1, onder 
a), uitgevoerde financieringsinstrumenten 
omvatten. Zij ontvangen op gezette tijden 
controleverslagen van de instanties die met 



PE491.054v01-00 52/172 AM\903903NL.doc

NL

controleverslagen van de instanties die met 
de uitvoering van deze
financieringsinstrumenten belast zijn.

de uitvoering van deze 
financieringsinstrumenten belast zijn.

Or. es

Amendement 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De instanties die voor de audits van 
programma's verantwoordelijk zijn, 
verrichten geen audits voor concrete acties 
die overeenkomstig artikel 33, lid 1, onder 
a), uitgevoerde financieringsinstrumenten 
omvatten en voor de beheers- en 
controlesystemen in verband met deze 
instrumenten. Zij ontvangen op gezette 
tijden controleverslagen van de controleurs 
die in de overeenkomsten tot oprichting 
van deze financieringsinstrumenten zijn 
aangewezen.

2. De instanties die voor de audits van 
programma's verantwoordelijk zijn, 
verrichten geen audits voor concrete acties 
die overeenkomstig artikel 33, lid 4, 
onder b), punten i en ii, uitgevoerde 
financieringsinstrumenten omvatten en 
voor de beheers- en controlesystemen in 
verband met deze instrumenten. Zij 
ontvangen op gezette tijden 
controleverslagen van de controleurs die in 
de overeenkomsten tot oprichting van deze 
financieringsinstrumenten zijn 
aangewezen.

Or. de

Motivering

Geen privilegiëring van op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten ten opzichte van 
door de staat gecontroleerde ondersteunende instellingen van de lidstaten. 

Amendement 875
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De instanties die voor de audits van 
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programma's verantwoordelijk zijn 
verrichten enkel audits op het niveau van 
de eindontvangers als de ondersteunende 
documenten niet beschikbaar zijn op het 
niveau van de financiële instrumenten of 
de beheersautoriteit, of indien er 
onvoldoende monitoring en verificatie 
heeft plaatsgevonden of legitieme twijfels 
bestaan omtrent de in de documenten 
weergegeven realiteit met betrekking tot 
de via het financiële instrument verstrekte 
steun.

Or. en

Amendement 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de regelingen voor het beheer van en 
de controle op overeenkomstig artikel 33, 
lid 1, onder a), en artikel 33, lid 4, 
onder b) i), ii) en iii), uitgevoerde 
financieringsinstrumenten.

Schrappen

Or. de

Amendement 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 

3. De Commissie stelt middels een 
uitvoeringsverordening de regelingen vast 
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handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de regelingen voor het beheer van en de 
controle op overeenkomstig artikel 33, lid 
1, onder a), en artikel 33, lid 4, onder b) i), 
ii) en iii), uitgevoerde 
financieringsinstrumenten.

voor het beheer van en de controle op 
overeenkomstig artikel 33, lid 1, onder a), 
en artikel 33, lid 4, onder b) i), ii) en iii), 
uitgevoerde financieringsinstrumenten.

Or. es

Amendement 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de regelingen voor het beheer van en de 
controle op overeenkomstig artikel 33, lid 
1, onder a), en artikel 33, lid 4, onder b) i), 
ii) en iii), uitgevoerde 
financieringsinstrumenten.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot de regelingen voor het 
beheer van en de controle op 
overeenkomstig artikel 33, lid 1, onder a), 
en artikel 33, lid 4, onder b) i), ii) en iii), 
uitgevoerde financieringsinstrumenten.

Or. es

Amendement 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor regelingen voor het beheer van en de 
controle op overeenkomstig artikel 33, 
lid 1, onder a), en artikel 33, lid 4, 
onder b) i), ii) en iii), uitgevoerde 
financieringsinstrumenten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
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van artikel 143, lid 3 vastgesteld.

Or. de

Motivering

Wij sluiten ons aan bij de argumentatie van de juridische dienst van de Raad, dat de 
voorgestelde gedelegeerde handelingen eigenlijk uitvoeringshandelingen moeten zijn.

Amendement 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betalingsverzoeken die uitgaven voor 
financieringsinstrumenten omvatten

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Motivering

Anders is het onduidelijk of er geen relaties met artikel 121 ontstaan 

Amendement 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In betalingsverzoeken voor de in artikel 
33, lid 1, onder a), bedoelde 
financieringsinstrumenten wordt het 
totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde steun 
opgenomen en afzonderlijk vermeld.

1. In betalingsverzoeken voor de bedoelde 
financieringsinstrumenten wordt het 
totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde steun 
opgenomen en afzonderlijk vermeld.

Or. de
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Motivering

Besparing van herfinancieringskosten bij de nationale medefinanciering. Vgl. aanbevelingen 
van de High Level group van 15 mei 2011.

Amendement 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De totale subsidiabele uitgaven die 
vermeld worden in betalingsverzoeken 
voor de in artikel 33, lid 1, onder b), 
bedoelde financieringsinstrumenten die 
overeenkomstig artikel 33, lid 4, onder a) 
en b), ten uitvoer worden gelegd, 
omvatten het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde of naar 
verwachting te betalen steun voor 
investeringen in eindontvangers die zullen 
worden gedaan in een van tevoren 
vastgestelde periode van ten hoogste twee 
jaar, met inbegrip van de beheerskosten of 
–vergoedingen; dit bedrag wordt 
afzonderlijk vermeld.

Schrappen

Or. de

Motivering

Schrappen vanwege extra onnodige administratieve rompslomp en beperking van de 
flexibiliteit van financieringsinstrumenten die van het begin af aan op uitgaven aan 
eindontvangers zijn gericht. 

Amendement 883
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De totale subsidiabele uitgaven die 
vermeld worden in betalingsverzoeken 
voor de in artikel 33, lid 1, onder b), 
bedoelde financieringsinstrumenten die 
overeenkomstig artikel 33, lid 4, onder a) 
en b), ten uitvoer worden gelegd, 
omvatten het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde of naar 
verwachting te betalen steun voor 
investeringen in eindontvangers die zullen 
worden gedaan in een van tevoren 
vastgestelde periode van ten hoogste twee 
jaar, met inbegrip van de beheerskosten of 
–vergoedingen; dit bedrag wordt 
afzonderlijk vermeld.

Schrappen.

Or. en

Amendement 884
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De totale subsidiabele uitgaven die 
vermeld worden in betalingsverzoeken 
voor de in artikel 33, lid 1, onder b), 
bedoelde financieringsinstrumenten die 
overeenkomstig artikel 33, lid 4, onder a) 
en b), ten uitvoer worden gelegd, omvatten 
het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde of naar 
verwachting te betalen steun voor 
investeringen in eindontvangers die zullen 
worden gedaan in een van tevoren 
vastgestelde periode van ten hoogste twee
jaar, met inbegrip van de beheerskosten of 
–vergoedingen; dit bedrag wordt 
afzonderlijk vermeld.

2. De totale subsidiabele uitgaven die 
vermeld worden in betalingsverzoeken 
voor de in artikel 33, lid 1, onder b), 
bedoelde financieringsinstrumenten die 
overeenkomstig artikel 33, lid 4, onder a) 
en b), ten uitvoer worden gelegd, omvatten 
het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde of naar 
verwachting te betalen steun voor 
investeringen in eindontvangers die zullen 
worden gedaan in een van tevoren 
vastgestelde periode van ten hoogste drie
jaar, met inbegrip van de beheerskosten of 
–vergoedingen; dit bedrag wordt 
afzonderlijk vermeld.

Or. de
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Motivering

Voordat ze kunnen functioneren, hebben innovatieve financieringsinstrumenten een bepaalde 
aanlooptijd nodig. Bovendien zijn ze onderhevig aan marktschommelingen die ten tijde van de 
voorbereiding van de operationele programma's niet kunnen worden voorzien, wat van grote 
invloed is op de hoogte van de jaarlijkse middelenopname. Hiermee dient door een verlenging 
van de periode rekening te worden gehouden, om voldoende flexibiliteit en een volledige 
middelenafroep te waarborgen.

Amendement 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De totale subsidiabele uitgaven die 
vermeld worden in betalingsverzoeken 
voor de in artikel 33, lid 1, onder b), 
bedoelde financieringsinstrumenten die 
overeenkomstig artikel 33, lid 4, onder a) 
en b), ten uitvoer worden gelegd, omvatten 
het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde of naar 
verwachting te betalen steun voor 
investeringen in eindontvangers die zullen 
worden gedaan in een van tevoren 
vastgestelde periode van ten hoogste twee
jaar, met inbegrip van de beheerskosten of 
–vergoedingen; dit bedrag wordt 
afzonderlijk vermeld.

2. De totale subsidiabele uitgaven die 
vermeld worden in betalingsverzoeken 
voor de in artikel 33, lid 1, onder b), 
bedoelde financieringsinstrumenten die 
overeenkomstig artikel 33, lid 4, onder a) 
en b), ten uitvoer worden gelegd, omvatten 
het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde of naar 
verwachting te betalen steun voor 
investeringen in eindontvangers die zullen 
worden gedaan in een van tevoren 
vastgestelde periode van ten hoogste vier
jaar, met inbegrip van de beheerskosten of 
–vergoedingen; dit bedrag wordt 
afzonderlijk vermeld.

Or. es

Motivering

De termijn van twee jaar vanaf de ingangsdatum waarbinnen financieringsinstrumenten 
moeten worden gebruikt, is bovenmatig beperkend, aangezien de loopduur van dergelijke 
instrumenten langer is (voor risicokapitaalfondsen is deze bijvoorbeeld gemiddeld vier jaar 
voor de investering en vier voor de desinvestering). Er is hier sprake van discriminatie 
aangezien de termijn niet van toepassing is op financieringsinstrumenten die op EU-niveau 
worden ingesteld.
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Amendement 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De totale subsidiabele uitgaven die 
vermeld worden in betalingsverzoeken 
voor de in artikel 33, lid 1, onder b), 
bedoelde financieringsinstrumenten die 
overeenkomstig artikel 33, lid 4, onder a) 
en b), ten uitvoer worden gelegd, omvatten 
het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde of naar 
verwachting te betalen steun voor 
investeringen in eindontvangers die zullen 
worden gedaan in een van tevoren 
vastgestelde periode van ten hoogste twee 
jaar, met inbegrip van de beheerskosten of 
–vergoedingen; dit bedrag wordt 
afzonderlijk vermeld.

2. De totale subsidiabele uitgaven die 
vermeld worden in betalingsverzoeken 
voor de in artikel 33, lid 1, onder b), 
bedoelde financieringsinstrumenten die 
overeenkomstig artikel 33, lid 4, onder a) 
en b), ten uitvoer worden gelegd, omvatten 
het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde of naar 
verwachting te betalen steun voor 
investeringen in eindontvangers; dit bedrag 
wordt afzonderlijk vermeld.

Or. es

Motivering

De beperkingen die met de termijn van twee jaar worden aangebracht, zullen de uitvoering 
bemoeilijken.

Amendement 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenkomstig lid 2 bepaalde 
bedragen worden in latere 
betalingsverzoeken gecorrigeerd voor 
verschillen tussen het bedrag van de 
eerder aan de betrokken 
financieringsinstrumenten betaalde steun 
en het bedrag dat feitelijk in 

Schrappen
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eindontvangers is geïnvesteerd, 
vermeerderd met de betaalde 
beheerskosten en -vergoedingen. Deze 
bedragen worden in de 
betalingsverzoeken afzonderlijk vermeld.

Or. de

Motivering

Schrappen vanwege extra onnodige administratieve rompslomp en beperking van de 
flexibiliteit van financieringsinstrumenten die van het begin af aan op uitgaven aan 
eindontvangers zijn gericht.

Amendement 888
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenkomstig lid 2 bepaalde 
bedragen worden in latere 
betalingsverzoeken gecorrigeerd voor 
verschillen tussen het bedrag van de 
eerder aan de betrokken 
financieringsinstrumenten betaalde steun 
en het bedrag dat feitelijk in 
eindontvangers is geïnvesteerd, 
vermeerderd met de betaalde 
beheerskosten en -vergoedingen. Deze 
bedragen worden in de 
betalingsverzoeken afzonderlijk vermeld.

Schrappen.

Or. en

Amendement 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 142 specifieke 
voorschriften vast te stellen voor 
betalingen en de intrekking van 
betalingen aan financieringsinstrumenten 
en voor de mogelijke gevolgen van 
betalingsverzoeken.

Schrappen

Or. de

Motivering

Wij sluiten ons aan bij de argumentatie van de juridische dienst van de Raad, dat de 
voorgestelde gedelegeerde handelingen eigenlijk uitvoeringshandelingen moeten zijn.

Amendement 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 142 specifieke 
voorschriften vast te stellen voor 
betalingen en de intrekking van betalingen 
aan financieringsinstrumenten en voor de 
mogelijke gevolgen van 
betalingsverzoeken.

5. De Commissie stelt middels een 
uitvoeringsverordening specifieke 
voorschriften vast voor betalingen en de 
intrekking van betalingen aan 
financieringsinstrumenten en voor de 
mogelijke gevolgen van 
betalingsverzoeken.

Or. es

Amendement 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd door middel 
van gedelegeerde handelingen
overeenkomstig artikel 142 specifieke 
voorschriften vast te stellen voor 
betalingen en de intrekking van betalingen 
aan financieringsinstrumenten en voor de 
mogelijke gevolgen van 
betalingsverzoeken.

5. De Commissie is bevoegd door middel 
van uitvoeringshandelingen
overeenkomstig artikel 142 specifieke 
voorschriften vast te stellen voor 
betalingen en de intrekking van betalingen 
aan financieringsinstrumenten en voor de 
mogelijke gevolgen van 
betalingsverzoeken.

Or. es

Amendement 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor betalingen en de intrekking van 
betalingen aan financieringsinstrumenten 
en voor de mogelijke gevolgen van 
betalingsverzoeken. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 143, 
lid 3.

Or. de

Motivering

Wij sluiten ons aan bij de argumentatie van de juridische dienst van de Raad, dat de 
voorgestelde gedelegeerde handelingen eigenlijk uitvoeringshandelingen moeten zijn 

Amendement 893
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Bij de totstandkoming van 
financieringsinstrumenten worden de 
nodige voorwaarden voor de financiering 
en het doel hiervan in de 
financieringsovereenkomst vastgelegd.
waarbij:
i) De terugbetaling van de leningen, 
deelnemingen of gegarandeerde schulden
bij toekenning potentieel gewaarborgd 
moet zijn; 
ii) Een financiering van ondernemingen 
in problemen niet is toegestaan. 

Or. de

Motivering

Alle mogelijke specifieke beperkingen van de subsidiabiliteit moeten op het niveau van de 
GSK-verordening worden geregeld.

Amendement 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 36 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Subsidiabele uitgaven bij afsluiting Subsidiabele uitgaven bij afsluiting en een 
programma van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.
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Amendement 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 36 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij afsluiting van een programma zijn de 
subsidiabele uitgaven van het 
financieringsinstrument het totaalbedrag 
dat door het financieringsinstrument 
feitelijk is betaald, dan wel, in het geval 
van garantiefondsen, waarvoor 
betalingsverplichtingen zijn aangegaan, in 
de in artikel 55, lid 2, aangegeven 
subsidiabiliteitsperiode, dat overeenkomt 
met:

1. Bij afsluiting van een programma en een 
programma van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds zijn de subsidiabele 
uitgaven van het financieringsinstrument 
het totaalbedrag dat door het 
financieringsinstrument feitelijk is betaald, 
dan wel, in het geval van garantiefondsen, 
waarvoor betalingsverplichtingen zijn 
aangegaan, in de in artikel 55, lid 2, 
aangegeven subsidiabiliteitsperiode, dat 
overeenkomt met:

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 36 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) gekapitaliseerde rentesubsidies of 
subsidies voor garantievergoedingen, te 
betalen gedurende een periode van ten 
hoogste tien jaar na de in artikel 55, lid 2, 
aangegeven subsidiabiliteitsperiode, die in 
combinatie met financieringsinstrumenten 
worden gebruikt en op een specifiek voor 
dit doel ingestelde geblokkeerde rekening 
worden gezet om effectief te worden 

c) gekapitaliseerde rentesubsidies of 
subsidies voor garantievergoedingen, te 
betalen gedurende een periode van ten 
hoogste tien jaar na de in artikel 55, lid 2, 
aangegeven subsidiabiliteitsperiode, die in 
combinatie met financieringsinstrumenten 
worden gebruikt en op een specifiek voor 
dit doel ingestelde geblokkeerde rekening 
worden gezet of afzonderlijk kunnen 
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uitbetaald na de in artikel 55, lid 2, 
aangegeven subsidiabiliteitsperiode, maar 
voor leningen of andere risicodragende 
instrumenten die worden gebruikt voor 
investeringen in eindontvangers in de in 
artikel 55, lid 2, aangegeven 
subsidiabiliteitsperiode;

worden geboekt, om effectief te worden 
uitbetaald na de in artikel 55, lid 2, 
aangegeven subsidiabiliteitsperiode, maar 
voor leningen of andere risicodragende 
instrumenten die worden gebruikt voor 
investeringen in eindontvangers in de in 
artikel 55, lid 2, aangegeven 
subsidiabiliteitsperiode; 

Or. de

Motivering

Op grond van bedrijfsmodellen van enkele ontwikkelingsbanken (Förderbanken) kunnen 
financieringsinstrumenten niet via fiduciaire rekeningen worden weergegeven.

Amendement 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij instrumenten op basis van effecten 
en bij microkrediet mogen
gekapitaliseerde beheerskosten of -
vergoedingen die na de in artikel 55, lid 2, 
aangegeven subsidiabiliteitsperiode 
gedurende een periode van ten hoogste vijf 
jaar zullen moeten worden betaald voor 
investeringen in eindontvangers die binnen 
die subsidiabiliteitsperiode hebben 
plaatsgevonden en die niet onder de 
artikelen 37 en 38 vallen, als subsidiabele 
uitgave worden beschouwd wanneer zij op 
een specifiek voor dit doel ingestelde 
geblokkeerde rekening worden gezet.

2. Gekapitaliseerde beheerskosten of -
vergoedingen die na de in artikel 55, lid 2, 
aangegeven subsidiabiliteitsperiode 
gedurende een periode van ten hoogste vijf 
jaar zullen moeten worden betaald, mogen
voor investeringen in eindontvangers die 
binnen die subsidiabiliteitsperiode hebben 
plaatsgevonden en die niet onder de 
artikelen 37 en 38 vallen, als subsidiabele 
uitgave worden beschouwd wanneer zij op 
een specifiek voor dit doel ingestelde 
geblokkeerde rekening worden gezet of 
afzonderlijk geboekt kunnen worden.

Or. de

Motivering

Uitbreiding van de toepassing van alle soorten financieringsinstrumenten. Op grond van 
bedrijfsmodellen van enkele ontwikkelingsbanken (Förderbanken) kunnen 
financieringsinstrumenten niet via fiduciaire rekeningen worden weergegeven.
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Amendement 898
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 36 – lid 3 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde steun uit 
de GSK-fondsen; en

(i) het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde steun uit 
de onder de GV vallende fondsen; en 

Or. en

Amendement 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de invoering van een systeem om de 
jaartranches van de rentesubsidies en de 
subsidies voor garantievergoedingen te 
kapitaliseren.

Schrappen

Or. de

Motivering

Rechtszekerheid.

Amendement 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 36 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de invoering van een systeem om de
jaartranches van de rentesubsidies en de 
subsidies voor garantievergoedingen te
kapitaliseren.

4. De Commissie stelt middels een 
uitvoeringsverordening een systeem vast
om de jaartranches van de rentesubsidies 
en de subsidies voor garantievergoedingen 
te kapitaliseren.

Or. es

Motivering

De mogelijkheid die de Commissie heeft om in het kader van het initiatief Jeremie gedurende 
de gehele periode 2014-2020 gedelegeerde handelingen vast te stellen, kan bij de vaststelling 
van richtsnoeren en procedures tot onzekerheid leiden, wat deelname aan dit initiatief zal 
ontmoedigen. Teneinde projecten in het kader van het initiatief Jeremie aan te moedigen, 
wordt het noodzakelijk geacht vanaf het begin van de periode meteen duidelijke beleidsregels 
en eenvoudige toezichtprocedures vast te stellen.

Amendement 901
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de invoering van een systeem om de 
jaartranches van de rentesubsidies en de 
subsidies voor garantievergoedingen te 
kapitaliseren.

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin 
specifieke voorschriften worden 
vastgesteld met betrekking tot de invoering 
van een systeem om de jaartranches van de 
rentesubsidies en de subsidies voor 
garantievergoedingen te kapitaliseren.

Or. en

Amendement 902
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 36 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
met betrekking tot de invoering van een 
systeem om de jaartranches van de 
rentesubsidies en de subsidies voor 
garantievergoedingen te kapitaliseren.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 143, 
lid 3.

Or. de

Motivering

Rechtszekerheid.

Amendement 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 37 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In financiële moeilijkheden 
verkerende lidstaten die aan de in artikel 
22, lid 1, genoemde voorwaarden voldoen, 
moeten, waar nodig bijgestaan door de 
Commissie, rente-inkomsten en andere 
behaalde voordelen investeren met het 
oog op een zo groot mogelijke toename 
van groei en concurrentievermogen, met 
name in op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten. 

Or. de

Motivering

In de context van het instrument voor risicodeling is aangetoond dat het nodig is om in 
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lidstaten die in financiële moeilijkheden verkeren, infrastructuurprojecten te steunen, 
aangezien deze in hoge mate bijdragen tot een duurzaam concurrentievermogen.

Amendement 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hergebruik van middelen die kunnen 
worden toegeschreven aan de steun uit de 
GSK-fondsen vóór afsluiting van het 
programma

Hergebruik van middelen die kunnen 
worden toegeschreven aan de steun uit de 
GSK-fondsen vóór afsluiting van het 
programma en het programma van het 
regionaal ontwikkelingsfonds

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 905
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten, waaronder rente, 
garantievergoedingen, dividenden, 
kapitaalwinsten of andere door 
investeringen gegenereerde inkomsten, die 
aan de steun uit de GSK-fondsen aan het 
financieringsinstrument kunnen worden 
toegeschreven, worden voor de volgende 
doeleinden gebruikt, in voorkomend geval 
tot de benodigde bedragen:

2. Voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten, waaronder rente, 
garantievergoedingen, dividenden, 
kapitaalwinsten of andere door 
investeringen gegenereerde inkomsten, die 
aan de steun uit de onder de GV vallende 
fondsen aan het financieringsinstrument 
kunnen worden toegeschreven, worden 
voor de volgende doeleinden gebruikt, in 
voorkomend geval tot de benodigde 
bedragen:
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Or. en

Amendement 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Kapitaalmiddelen die aan 
financieringsinstrumenten worden 
terugbetaald uit investeringen of doordat 
middelen vrijkomen die voor 
garantiecontracten zijn vastgelegd en die 
toe te schrijven zijn aan de steun uit de 
GSK-fondsen, worden hergebruikt voor 
nadere investeringen door dezelfde of 
andere financieringsinstrumenten, 
overeenkomstig de doelen van het 
programma of de programma's.

1. Kapitaalmiddelen die aan 
financieringsinstrumenten worden 
terugbetaald uit investeringen of doordat 
middelen vrijkomen die voor 
garantiecontracten zijn vastgelegd en die 
toe te schrijven zijn aan de steun uit de 
GSK-fondsen, worden hergebruikt voor 
nadere investeringen door dezelfde of 
andere financieringsinstrumenten, 
overeenkomstig de doelen van het 
programma, de programma's, of het 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, de programma's van 
macroregionale ontwikkelingsfondsen.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten, waaronder rente, 
garantievergoedingen, dividenden, 
kapitaalwinsten of andere door 
investeringen gegenereerde inkomsten, die 

2. Aan financieringsinstrumenten 
terugbetaalde kapitaalmiddelen uit 
investeringen of uit de vrijmaking van 
voor garantiecontracten vastgelegde 
middelen, met inbegrip van de teruggave 
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aan de steun uit de GSK-fondsen aan het 
financieringsinstrument kunnen worden 
toegeschreven, worden voor de volgende 
doeleinden gebruikt, in voorkomend geval 
tot de benodigde bedragen:

van het voornaamste element of het 
hoofdelement van een investering en
teruggave van andere verdiensten of 
opbrengsten, waaronder rente, 
garantievergoedingen, dividenden, 
kapitaalwinsten of andere door 
investeringen gegenereerde inkomsten, die 
aan de steun uit de GSK-fondsen aan het 
financieringsinstrument kunnen worden 
toegeschreven, worden voor de volgende 
doeleinden hergebruikt, in voorkomend 
geval tot de benodigde bedragen:

Or. en

Amendement 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vergoeding van gemaakte 
beheerskosten en de betaling van 
beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument;

a) de vergoeding van gemaakte 
beheerskosten en de betaling van 
beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument alsmede de 
vergoeding van de herfinancieringskosten 
van het nationale 
medefinancieringspercentage, voor zover 
deze door een financiële instelling in de 
zin van artikel 33, lid 4, onder b) punten i) 
en ii) verstrekt wordt.

Or. de

Motivering

Artikel 38, lid 2, onder b) is niet concreet genoeg om de herfinancieringskosten van de 
ontwikkelingsbanken (Förderbanken) met de voorschriften in overeenstemming te brengen.

Amendement 909
Hermann Winkler
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vergoeding van gemaakte 
beheerskosten en de betaling van 
beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument;

a) de vergoeding van gemaakte 
beheerskosten en de betaling van 
beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument alsmede de 
vergoeding van de herfinancieringskosten 
van het nationale 
medefinancieringspercentage, voor zover 
deze door een financiële instelling in de 
zin van artikel 33, lid 4, onder b), punt ii 
verstrekt wordt; 

Or. de

Amendement 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis.)De preferentiële beloning mag niet 
hoger zijn dan noodzakelijk om het 
aantrekken van particuliere financiële 
tegenprestaties en de onderlinge 
afstemming van belangen via een 
geschikte risico- en winstdeling te 
stimuleren, mag investeerders geen 
overcompensatie bieden en moet worden 
verstrekt tegen normale marktcondities, 
stroken met de EU-voorschriften inzake 
staatssteun en zijn beoordeeld als 
onderdeel van de ex-antebeoordeling.

Or. en

Amendement 911
Mojca Kleva
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) preferentiële beloning van investeerders 
die overeenkomstig het beginsel van de 
investeerder in een markteconomie werken 
en een financiële tegenprestatie stellen 
tegenover de steun uit de GSK-fondsen aan 
het financieringsinstrument of mede-
investeren op het niveau van de 
eindontvangers;

b) preferentiële beloning van investeerders 
die overeenkomstig het beginsel van de 
investeerder in een markteconomie werken 
en een financiële tegenprestatie stellen 
tegenover de steun uit de onder de GV 
vallende fondsen aan het 
financieringsinstrument of mede-investeren 
op het niveau van de eindontvangers;

Or. en

Amendement 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) preferentiële beloning van investeerders 
die overeenkomstig het beginsel van de 
investeerder in een markteconomie werken 
en een financiële tegenprestatie stellen 
tegenover de steun uit de GSK-fondsen aan 
het financieringsinstrument of mede-
investeren op het niveau van de 
eindontvangers;

b) preferentiële beloning van investeerders 
die overeenkomstig het beginsel van de 
investeerder in een markteconomie werken 
en op basis van medefinanciering een 
financiële tegenprestatie stellen tegenover 
de steun uit de GSK-fondsen aan het 
financieringsinstrument of mede-investeren 
op het niveau van de eindontvangers;

Or. en

Amendement 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) nadere investeringen door dezelfde of c) nadere investeringen door dezelfde of 
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andere financieringsinstrumenten, 
overeenkomstig de doelen van het 
programma of de programma's.

andere financieringsinstrumenten, 
overeenkomstig de doelen van het 
programma, de programma's of het 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingfonds, de programma's van 
macroregionale ontwikkelingsfondsen.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) infrastructuurprojecten.

Or. de

Amendement 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 38 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In financiële moeilijkheden 
verkerende lidstaten die aan de in artikel 
22, lid 1, genoemde voorwaarden voldoen, 
moeten, waar nodig bijgestaan door de 
Commissie, de in de leden 1 en 2 bedoelde 
middelen besteden met het oog op een zo 
groot mogelijke toename van de groei en 
het concurrentievermogen, met name in 
op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten. 
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Or. de

Amendement 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 39 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik van resterende middelen na 
afsluiting van het programma

Gebruik van resterende middelen na 
afsluiting van het programma en het 
programma van het regionaal 
ontwikkelingsfonds

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 39 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt. Hiertoe 
behoren ook beheerskosten in verband 
met de doelgerichte uitvoering. 

Or. de
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Motivering

Verduidelijking met betrekking tot beheerskosten.

Amendement 918
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 39 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste vijf jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde periode van 10 jaar na afsluiting voor het inzetten van 
financieringsinstrumenten volgens de doelstellingen van het programma is te lang en leidt tot 
rechtsonzekerheid op lange termijn, zowel voor de beheersautoriteiten als voor de 
begunstigden.

Amendement 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 39 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
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minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt.

minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma of het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds
overeenkomstig de doelen van het 
programma of het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds
worden gebruikt.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 39 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt. Het tien 
jaar na de beëindiging van het 
programma overgebleven bedrag wordt 
overgedragen aan de begroting van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 39 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste vijf jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt.

Or. es

Motivering

De termijn moet, met het oog op de coherentie, met de looptijd van uit fondsen gefinancieerde 
investeringen in overeenstemming worden gebracht.

Amendement 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 39 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In financiële moeilijkheden verkerende 
lidstaten die aan de in artikel 22, lid 1, 
genoemde voorwaarden voldoen, moeten, 
waar nodig bijgestaan door de Commissie, 
de in de leden 1 en 2 bedoelde middelen 
besteden met het oog op een zo groot 
mogelijke toename van de groei en het 
concurrentievermogen, met name in op 
het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten. 

Or. de
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Amendement 923
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit stuurt de 
Commissie een specifiek verslag over de 
concrete acties die 
financieringsinstrumenten omvatten, dat 
als bijlage bij het jaarverslag over de 
uitvoering wordt gevoegd.

1. Om dubbelwerk en extra 
administratieve lasten te voorkomen 
stuurt de beheersautoriteit de Commissie 
een specifiek verslag over de concrete 
acties die financieringsinstrumenten 
omvatten, dat als bijlage bij het jaarverslag 
over de uitvoering wordt gevoegd.

Or. en

Amendement 924
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 40 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie maakt jaarlijks een 
samenvatting van de informatie over het 
gebruik en de effectiviteit van de 
financieringsinstrumenten binnen de 
diverse onder de GV vallende fondsen, de 
thematische doelstellingen en de lidstaten.

Or. en

Amendement 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 40 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vermelding van het programma en van a) vermelding van het programma of het 
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de prioriteit op grond waarvan de steun uit 
het GSK-fonds wordt verleend;

programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds en van de prioriteit op 
grond waarvan de steun uit het GSK-fonds 
wordt verleend;

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 40 – lid 2 – letter c – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de vaststelling van de begunstigden en 
het hun uit openbare financiële middelen 
toegewezen bedrag; 

Or. en

Amendement 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 40 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) naar programma en prioriteit of 
maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de 
steun aan het financieringsinstrument als 
vermeld in de bij de Commissie ingediende 
betalingsverzoeken;

d) naar programma of programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, en 
prioriteit of maatregel uitgesplitst 
totaalbedrag van de steun aan het 
financieringsinstrument als vermeld in de 
bij de Commissie ingediende 
betalingsverzoeken;

Or. sk
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Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 40 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) naar programma en prioriteit of 
maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de 
steun die door het financieringsinstrument 
aan de eindontvangers is betaald of in 
garantiecontracten is vastgelegd, als 
vermeld in bij de Commissie ingediende 
betalingsverzoeken;

e) naar programma of programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, en 
prioriteit of maatregel uitgesplitst 
totaalbedrag van de steun die door het 
financieringsinstrument aan de 
eindontvangers is betaald of in 
garantiecontracten is vastgelegd, als 
vermeld in bij de Commissie ingediende 
betalingsverzoeken;

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 40 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) multiplicatoreffect van de door het 
financieringsinstrument gedane 
investeringen en waarde van de 
investeringen en deelnemingen;

g) wanneer beschikbaar, het 
multiplicatoreffect van de door het 
financieringsinstrument gedane 
investeringen en waarde van de 
investeringen en deelnemingen;
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Or. en

Amendement 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 40 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bijdrage van het financieringsinstrument 
tot de verwezenlijking van de indicatoren 
van het programma en van de prioriteit.

h) bijdrage van het financieringsinstrument 
tot de verwezenlijking van de indicatoren 
van het programma of het programma van 
het macroregionaal ontwikkelingsfonds 
en van de prioriteit.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 40 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het specifieke verslag wordt in zijn 
geheel openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 41 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De groep lidstaten, die het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds heeft 
opgericht, richt binnen drie maanden na 
bekendmaking van de beslissing dat het 
programma voor het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds is aangenomen, voor 
elke prioriteit van het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds een 
stuurgroep op die tegelijkertijd dienst doet 
als comité dat toezicht houdt op de 
uitvoering van het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader. De stuurgroepen maken onderdeel uit van de goedgekeurde macroregionale 
strategieën.Het gaat hier om de combinatie van een stuurgroep die de goedgekeurde 
macroregionale strategie aanstuurt en een uitvoerend comité dat toezicht houdt op het 
programma.

Amendement 933
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 41 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen inzake de werkwijze, de
ledenlijst met de namen van de 
betrokkenen, de agenda van de 
vergaderingen van het toezichtcomité en 
de goedgekeurde notulen van de 
vergaderingen worden openbaar gemaakt;

Or. en
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Amendement 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 42 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
en van de partners. Elk lid van het 
toezichtcomité heeft een stemrecht.

Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
en van de in artikel 5 bedoelde partners; in 
aanmerking komen met name partners die 
betrokken waren bij de voorbereiding van 
de betrokken programma's. Elk lid van het 
toezichtcomité heeft een stemrecht. De 
lidstaten zorgen voor gendergelijkheid in 
dit comité.

Or. en

Amendement 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 42 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
en van de partners. Elk lid van het
toezichtcomité heeft een stemrecht.

Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
en van de partners. Het toezichtcomité stelt 
de relevante regels voor de stemrechten
vast.

Or. es

Amendement 936
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 42 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
en van de partners. Elk lid van het 
toezichtcomité heeft een stemrecht.

Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
en van de partners. De afvaardiging van 
partners naar elk van deze comités 
geschiedt volgens een transparant proces 
dat wordt gerespecteerd door en 
onafhankelijk is van ongeacht welke 
regeringsinstantie van de lidstaten. Elk lid 
van het toezichtcomité heeft een stemrecht.

Or. en

Amendement 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 42 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De stuurgroep, die toezicht houdt op de 
uitvoering van het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, 
bestaat uit deskundigen en is op basis van 
het gelijkheidsmodel van de drievoudige 
spiraal samengesteld, zodat de publieke 
sector, de academisch-geestelijke 
gemeenschap en de ondernemingssector 
ieder een gelijk aantal vertegenwoordigers 
heeft. Ieder lid van het toezichtcomité 
heeft stemrecht.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader. Het gelijkheidsmodel van de drievoudige spiraal maakt het mogelijk een efficiënt team 
van deskundigen samen te stellen waarin de voordelen van de drie verschillende sectoren 
samenkomen en voor een synergetisch effect zorgen.
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Amendement 938
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 42 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtcomité van programma's in 
het kader van het doel "Europese 
territoriale samenwerking" omvat ook 
vertegenwoordigers van eventuele aan dat 
programma deelnemende derde landen.

Schrappen.

Or. en

Amendement 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 42 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtcomité van programma's in het 
kader van het doel "Europese territoriale 
samenwerking" omvat ook 
vertegenwoordigers van eventuele aan dat 
programma deelnemende derde landen.

Het toezichtcomité van programma's in het 
kader van het doel "Europese territoriale 
samenwerking" omvat ook 
vertegenwoordigers van eventuele aan dat 
programma deelnemende derde landen, 
mits deze landen hen financieel 
ondersteunen.

Or. es

Amendement 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 42 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtcomité van programma's in het 
kader van het doel "Europese territoriale 

Het toezichtcomité van programma's in het 
kader van het doel "Europese territoriale 
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samenwerking" omvat ook 
vertegenwoordigers van eventuele aan dat 
programma deelnemende derde landen.

samenwerking" omvat ook 
vertegenwoordigers van eventuele aan dat 
programma deelnemende derde landen en 
eventueel ook vertegenwoordigers van 
Europese Groeperingen voor Territoriale 
Samenhang of andere organisaties voor 
regionale en lokale samenwerking op het 
grondgebied van het programma.

Or. fr

Amendement 941
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 42 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtcomité van programma's in het 
kader van het doel "Europese territoriale 
samenwerking" omvat ook 
vertegenwoordigers van eventuele aan dat 
programma deelnemende derde landen.

Het toezichtcomité van programma's in het 
kader van het doel "Europese territoriale 
samenwerking" omvat ook 
vertegenwoordigers van eventuele 
deelnemende derde landen indien deze 
landen financieel bijdragen aan dat 
programma.

Or. pt

Motivering

Deelname van derde landen in het toezichtcomité ligt alleen voor de hand indien deze landen 
daadwerkelijk bijdragen aan de programma's.

Amendement 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 42 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De partners selecteren en benoemen 
de leden die hen vertegenwoordigen in het 
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toezichtcomité.

Or. en

Amendement 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 42 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lijst met de leden van het 
toezichtcomité wordt openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de EIB aan een programma 
bijdraagt, kan zij met raadgevende stem 
aan de werkzaamheden van het 
toezichtcomité deelnemen.

3. Als de EIB aan een programma, of een 
programma van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, bijdraagt, kan zij met 
raadgevende stem aan de werkzaamheden 
van het toezichtcomité deelnemen.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 945
Monika Smolková, Anna Záborská
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het toezichtcomité vergadert ten minste 
een keer per jaar en evalueert de uitvoering 
van het programma en de vooruitgang die 
geboekt is met de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan. Daarbij kijkt het naar 
de financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren en de vooruitgang ten 
opzichte van de gekwantificeerde 
streefwaarden, en de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen.

1. Het toezichtcomité vergadert ten minste 
een keer per jaar en evalueert de uitvoering 
van het programma, of van het programma 
van het regionaal ontwikkelingsfonds, en 
de vooruitgang die geboekt is met de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan. Daarbij kijkt het naar de financiële 
gegevens, de gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren, of de
specifieke indicatoren van een 
programma van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, met inbegrip van 
veranderingen in de resultaatindicatoren en 
de vooruitgang ten opzichte van de 
gekwantificeerde streefwaarden, en de in 
het prestatiekader vastgestelde mijlpalen.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het toezichtcomité vergadert ten minste 
een keer per jaar en evalueert de uitvoering 
van het programma en de vooruitgang die 
geboekt is met de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan. Daarbij kijkt het naar 
de financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren, met 

1. Het toezichtcomité vergadert ten minste 
twee keer per jaar en evalueert de 
uitvoering van het programma en de 
vooruitgang die geboekt is met de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan en met de toepassing van de in de 
artikelen 6, 7 en 8 van deze verordening 
opgenomen horizontale beginselen. 



PE491.054v01-00 90/172 AM\903903NL.doc

NL

inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren en de vooruitgang ten 
opzichte van de gekwantificeerde 
streefwaarden, en de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen.

Daarbij kijkt het naar de financiële 
gegevens, de gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren en de vooruitgang ten 
opzichte van de gekwantificeerde 
streefwaarden, en de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen.

Or. en

Amendement 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het toezichtcomité doet nauwgezet 
onderzoek naar alle vraagstukken die van 
invloed zijn op de prestaties van het 
programma.

2. Het toezichtcomité doet nauwgezet 
onderzoek naar alle vraagstukken die van 
invloed zijn op de prestaties van het 
programma, of het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het toezichtcomité doet nauwgezet 
onderzoek naar alle vraagstukken die van 
invloed zijn op de prestaties van het 

2. Het toezichtcomité doet nauwgezet 
onderzoek naar alle vraagstukken die van 
invloed zijn op de prestaties van het 
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programma. programma en naar de prestaties zelf.

Or. en

Amendement 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het toezichtcomité wordt geraadpleegd 
en brengt advies uit over door de 
beheersautoriteit voorgestelde wijzigingen 
van het programma.

3. Het toezichtcomité wordt geraadpleegd 
en brengt advies uit over door de 
beheersautoriteit voorgestelde wijzigingen 
van het programma, of het programma van 
het macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 950
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het toezichtcomité kan aanbevelingen 
voor de uitvoering en evaluatie van het 
programma aan de beheersautoriteit doen. 
Het houdt toezicht op de maatregelen die 
naar aanleiding van zijn aanbevelingen 
worden genomen.

4. Het toezichtcomité kan de 
beheersautoriteit aanbevelingen doen voor 
de uitvoering van het programma en voor 
de manier waarop de administratieve 
lasten voor de begunstigden kunnen 
worden verminderd. Het houdt toezicht op 
de maatregelen die naar aanleiding van zijn 
aanbevelingen worden genomen en 
herbeoordeelt vervolgens of de 
beheersautoriteit geschikt is voor haar 
taken bij het project- en 
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programmabeheer overeenkomstig de 
internationaal erkende criteria.

Or. en

Amendement 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het toezichtcomité kan aanbevelingen 
voor de uitvoering en evaluatie van het 
programma aan de beheersautoriteit doen. 
Het houdt toezicht op de maatregelen die 
naar aanleiding van zijn aanbevelingen 
worden genomen.

4. Het toezichtcomité kan aanbevelingen 
voor de uitvoering en evaluatie van het 
programma, of het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, aan 
de beheersautoriteit doen. Het houdt 
toezicht op de maatregelen die naar 
aanleiding van zijn aanbevelingen worden 
genomen.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 952
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 43 – lid 4 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtcomité keurt het jaarverslag 
over de uitvoering van de programma's 
goed.

Or. en
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Amendement 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 43 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het toezichtcomité keurt de 
jaarverslagen over de uitvoering van de in 
artikel 44 genoemde programma's en de 
in artikel 46 genoemde 
voortgangsverslagen goed.

Or. en

Amendement 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Van 2016 tot en met 2022 dienen de 
lidstaten bij de Commissie een jaarverslag 
in over de uitvoering van het programma in 
het voorafgaande begrotingsjaar.

1. Van 2016 tot en met 2022 dienen de 
lidstaten bij de Commissie een jaarverslag 
in over de uitvoering van het programma, 
of het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, in 
het voorafgaande begrotingsjaar.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij programma's waarbij de financiële 
toewijzingen uit de fondsen niet meer 
bedragen dan 75 miljoen euro, kan de 
lidstaat afzien van jaarverslagen over de 
uitvoering en in 2017 en 2019 
uitvoeringsverslagen indienen.

Or. de

Amendement 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen.

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
acties die zijn geselecteerd voor 
steunverlening uit hoofde van een 
programma. In de jaarverslagen worden 
ook de maatregelen beschreven die 
genomen zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen.

Or. en
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Motivering

Dit amendement beoogt te preciseren over welke acties verslag moet worden uitgebracht. De 
term "geselecteerde concrete acties" is niet specifiek genoeg.

Amendement 957
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen.

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen en de 
administratieve procedures te 
vereenvoudigen, alsook vraagstukken die 
van invloed zijn op de prestaties van het 
programma en de genomen corrigerende 
maatregelen.

Or. en

Amendement 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen.

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma, of het 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds en de prioriteiten 
ervan, onder verwijzing naar de financiële 
gegevens, de gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma, of het 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, en de genomen 
corrigerende maatregelen.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
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uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen.

uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. Alle 
persoonlijke gegevens moeten worden 
opgesplitst naar geslacht. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma, de genomen 
corrigerende maatregelen en de ter 
vereenvoudiging van de administratie 
genomen maatregelen.

Or. en

Amendement 960
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
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moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen.

moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties.

Or. en

Amendement 961
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen.

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die overeenkomstig artikel 17 
genomen zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, voor de 
betrokkenheid van sociaaleconomische 
partners en voor administratieve 
vereenvoudiging alsook vraagstukken die 
van invloed zijn op de prestaties van het 
programma en de genomen corrigerende 
maatregelen.
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Or. fr

Motivering

Overleg met sociaaleconomische actoren en doeltreffendheid van administratieve procedures 
zijn essentiële elementen voor de tenuitvoerlegging van operationele programma's. Wanneer 
deze elementen in het beoordelingsverslag worden opgenomen, kan de Commissie beter 
bepalen welke maatregelen in de lidstaten moeten worden getroffen voor een betere inzet van 
het cohesiebeleid.

Amendement 962
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het jaarverslag over de uitvoering dat 
in 2017 wordt ingediend, omvat een 
uiteenzetting en beoordeling van de in 
lid 2 vermelde informatie en van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma, met 
inbegrip van de bijdrage van de GSK-
fondsen tot veranderingen in de 
resultaatindicatoren, wanneer gegevens 
van evaluaties beschikbaar zijn. In het 
verslag wordt tevens de uitvoering van de 
acties in het licht van de in de artikelen 6, 
7 en 8 beschreven beginselen beoordeeld 
en verslag gedaan van de steun die 
gebruikt is voor streefdoelen op het gebied 
van klimaatverandering.

Schrappen.

Or. en

Amendement 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
2017 wordt ingediend, omvat een 
uiteenzetting en beoordeling van de in lid 2 
vermelde informatie en van de vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma, met 
inbegrip van de bijdrage van de GSK-
fondsen tot veranderingen in de 
resultaatindicatoren, wanneer gegevens van 
evaluaties beschikbaar zijn. In het verslag 
wordt tevens de uitvoering van de acties in 
het licht van de in de artikelen 6, 7 en 8 
beschreven beginselen beoordeeld en 
verslag gedaan van de steun die gebruikt is 
voor streefdoelen op het gebied van 
klimaatverandering.

3. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
2017 wordt ingediend, omvat een 
uiteenzetting en beoordeling van de in lid 2 
vermelde informatie en van de vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma, of het 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, met inbegrip van de 
bijdrage van de GSK-fondsen tot 
veranderingen in de resultaatindicatoren, 
wanneer gegevens van evaluaties 
beschikbaar zijn. In het verslag wordt 
tevens de uitvoering van de acties in het 
licht van de in de artikelen 6, 7 en 8 
beschreven beginselen beoordeeld en 
verslag gedaan van de steun die gebruikt is 
voor streefdoelen op het gebied van 
klimaatverandering.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 964
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
2017 wordt ingediend, omvat een 
uiteenzetting en beoordeling van de in lid 2 
vermelde informatie en van de vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma, met 
inbegrip van de bijdrage van de GSK-
fondsen tot veranderingen in de 
resultaatindicatoren, wanneer gegevens van 

3. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
2017 wordt ingediend, omvat een 
uiteenzetting en beoordeling van de in lid 2 
vermelde informatie en van de vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma, met 
inbegrip van de bijdrage van de GSK-
fondsen tot veranderingen in de 
resultaatindicatoren, wanneer gegevens van 
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evaluaties beschikbaar zijn. In het verslag 
wordt tevens de uitvoering van de acties in 
het licht van de in de artikelen 6, 7 en 8 
beschreven beginselen beoordeeld en 
verslag gedaan van de steun die gebruikt is 
voor streefdoelen op het gebied van 
klimaatverandering.

evaluaties beschikbaar zijn. In het verslag 
wordt tevens de uitvoering van de acties in 
het licht van de in de artikelen 6, 7 en 8 
beschreven beginselen beoordeeld en 
verslag gedaan van de steun die gebruikt is 
voor streefdoelen op het gebied van 
klimaatverandering en de maatregelen die 
zijn genomen met het oog op 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
armoedebestrijding.

Or. it

Amendement 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het jaarverslag over de uitvoering 
wordt de rol van de in artikel 5 genoemde 
partners bij de uitvoering van het 
programma beoordeeld en wordt ook een 
lijst opgenomen met de betrokken 
partners, hun verantwoordelijkheden, hun 
adviezen over de uitvoering van het 
programma en het partnerschapsbeginsel 
en de manier waarop rekening is 
gehouden met deze adviezen;

Or. en

Amendement 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 4. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
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2019 wordt ingediend en het eindverslag 
over de uitvoering voor de GSK-fondsen 
omvatten naast de in de leden 2 en 3 
bedoelde informatie en beoordeling, ook 
informatie over en een beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma en de 
mate waarin het programma heeft 
bijgedragen tot De verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

2019 wordt ingediend en het eindverslag 
over de uitvoering voor de GSK-fondsen 
omvatten naast de in de leden 2 en 3 
bedoelde informatie en beoordeling, ook 
informatie over en een beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma, of van 
het programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, en de mate waarin het 
programma heeft bijgedragen tot de
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan aanbevelingen doen 
om vraagstukken aan te pakken die van 
invloed zijn op de uitvoering van het 
programma. Als dergelijke aanbevelingen 
worden gedaan, stelt de beheersautoriteit 
de Commissie binnen drie maanden in 
kennis van de getroffen corrigerende 
maatregelen.

7. De Commissie kan aanbevelingen doen 
om vraagstukken aan te pakken die van 
invloed zijn op de uitvoering van het 
programma, of het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds. Als 
dergelijke aanbevelingen worden gedaan, 
stelt de beheersautoriteit de Commissie 
binnen drie maanden in kennis van de 
getroffen corrigerende maatregelen.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.
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Amendement 968
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan aanbevelingen doen 
om vraagstukken aan te pakken die van 
invloed zijn op de uitvoering van het 
programma. Als dergelijke aanbevelingen 
worden gedaan, stelt de beheersautoriteit 
de Commissie binnen drie maanden in 
kennis van de getroffen corrigerende 
maatregelen.

7. De Commissie kan aanbevelingen doen 
om vraagstukken aan te pakken die van 
invloed zijn op de uitvoering van het 
programma, alsook op het programma- en 
projectbeheer. Als dergelijke 
aanbevelingen worden gedaan, stelt de 
beheersautoriteit de Commissie binnen drie 
maanden in kennis van de getroffen 
corrigerende maatregelen.

Or. en

Amendement 969
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan aanbevelingen doen 
om vraagstukken aan te pakken die van 
invloed zijn op de uitvoering van het 
programma. Als dergelijke aanbevelingen 
worden gedaan, stelt de beheersautoriteit 
de Commissie binnen drie maanden in 
kennis van de getroffen corrigerende 
maatregelen.

7. De Commissie kan aanbevelingen doen 
om vraagstukken aan te pakken die van 
invloed zijn op de uitvoering van het 
programma.

Or. en

Amendement 970
Richard Seeber
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Van de inhoud van de jaarverslagen en 
eindverslagen over de uitvoering wordt 
een publiekssamenvatting gemaakt, die 
openbaar wordt gemaakt.

Schrappen.

Or. en

Amendement 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Van de inhoud van de jaarverslagen en 
eindverslagen over de uitvoering wordt een 
publiekssamenvatting gemaakt, die 
openbaar wordt gemaakt.

8. De jaarverslagen en eindverslagen over 
de uitvoering worden in hun geheel
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 972
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 44 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Van de inhoud van de jaarverslagen en 
eindverslagen over de uitvoering wordt een 
publiekssamenvatting gemaakt, die 
openbaar wordt gemaakt.

8. Van de inhoud van de jaarverslagen en 
eindverslagen over de uitvoering wordt een 
publiekssamenvatting gemaakt, die 
openbaar wordt gemaakt; ook de volledige 
verslagen zelf worden openbaar gemaakt.

Or. en
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Amendement 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Van 2016 tot en met 2022 wordt een 
jaarlijkse evaluatievergadering tussen de 
Commissie en elke lidstaat gehouden om 
de prestaties van elk programma te 
onderzoeken, waarbij rekening wordt 
gehouden met het jaarverslag over de 
uitvoering en de eventuele opmerkingen en 
aanbevelingen van de Commissie.

1. Van 2016 tot en met 2022 wordt een 
jaarlijkse evaluatievergadering tussen de 
Commissie en elke lidstaat gehouden om 
de prestaties van elk programma, of 
programma van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, te onderzoeken, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
jaarverslag over de uitvoering en de 
eventuele opmerkingen en aanbevelingen 
van de Commissie.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De jaarlijkse evaluatievergadering kan 
over meer dan een programma gaan. De 
jaarlijkse evaluatievergadering van 2017 en 
2019 gaat over alle programma's in de 
lidstaat en houdt tevens rekening met de 
voortgangsverslagen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 46 in die jaren 
hebben ingediend.

2. De jaarlijkse evaluatievergadering kan 
over meer dan een programma, of 
programma van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, gaan. De jaarlijkse 
evaluatievergadering van 2017 en 2019 
gaat over alle programma's, of 
programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen, in de lidstaat en 
houdt tevens rekening met de 
voortgangsverslagen die de lidstaten 
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overeenkomstig artikel 46 in die jaren 
hebben ingediend.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In andere jaren dan 2017 en 2019 
kunnen de lidstaat en de Commissie 
overeenkomen geen jaarlijkse 
evaluatievergadering over een programma 
te houden.

3. In andere jaren dan 2017 en 2019 
kunnen de lidstaat en de Commissie 
overeenkomen geen jaarlijkse 
evaluatievergadering over een programma, 
of een programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, te 
houden.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 45 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij programma's waarbij de 
financiële toewijzingen uit de fondsen niet 
meer bedragen dan 75 miljoen euro, 
worden in afwijking van artikel 45, lid 1 
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in 2017 en 2019 evaluatievergaderingen 
georganiseerd. 

Or. de

Motivering

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Amendement 977
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering en biodiversiteit, 
alsook Natura 2000, zoals de prioritaire 
actiekaders vereisen;

Or. en

Amendement 978
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 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van de meetbare 
kwalitatieve en kwantitatieve mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld, waaronder de indicatoren 
met betrekking tot de in de artikelen 7 en 
8 neergelegde horizontale beginselen, en 
de steun die gebruikt is voor doelstellingen 
op het gebied van klimaatverandering;

Or. en

Amendement 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van 
armoedebestrijding en vermindering van 
de regionale verschillen, de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 980
Giommaria Uggias
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het
bijzonder ten aanzien van de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering en 
armoedebestrijding;

Or. it

Amendement 981
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vraag of de maatregelen die zijn 
genomen om te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden waaraan zij bij de 
vaststelling van het partnerschapscontract 
niet voldeden, overeenkomstig het 
daarvoor vastgestelde tijdschema zijn 
uitgevoerd;

Schrappen.

Or. en

Amendement 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vraag of de maatregelen die zijn c) de vraag of de maatregelen die zijn 
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genomen om te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden waaraan zij bij de 
vaststelling van het partnerschapscontract 
niet voldeden, overeenkomstig het 
daarvoor vastgestelde tijdschema zijn 
uitgevoerd;

genomen om te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden waaraan zij bij de 
vaststelling van het partnerschapscontract 
niet voldeden, dienovereenkomstig zijn 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de toepassing van de mechanismen die 
zorgen voor coördinatie tussen de GSK-
fondsen en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

d) de toepassing van de mechanismen die 
zorgen voor coördinatie tussen de GSK-
fondsen en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie, 
macroregionale 
financieringsinstrumenten en de lidstaten, 
alsook met de EIB;

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 984
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de acties die zijn uitgevoerd ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten, en in 
voorkomend geval van de begunstigden, 

Schrappen.
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om de GSK-fondsen te administratief te 
beheren en te gebruiken;

Or. en

Amendement 985
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de acties die zijn uitgevoerd ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten, en in 
voorkomend geval van de begunstigden, 
om de GSK-fondsen te administratief te 
beheren en te gebruiken;

f) de acties die zijn uitgevoerd ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten, en in 
voorkomend geval van de begunstigden, 
om de GSK-fondsen administratief te 
beheren en te gebruiken, waaronder de 
aanbeveling om mensen te scholen in 
programma- en projectbeheer 
overeenkomstig internationale normen 
teneinde de administratieve capaciteit te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de acties die zijn uitgevoerd ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten, en in 
voorkomend geval van de begunstigden, 
om de GSK-fondsen te administratief te 
beheren en te gebruiken;

f) de acties die zijn uitgevoerd ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten, of van de 
groep lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht, en in 
voorkomend geval van de begunstigden, 
om de GSK-fondsen administratief te 
beheren en te gebruiken;
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Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 987
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen.

Or. en

Amendement 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) de geplande maatregelen en de 
desbetreffende streefdoelen in de 
programma's, of in de programma's van 
macroregionale ontwikkelingsfondsen,
om de administratieve belasting van de 
begunstigden te reduceren;

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.
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Amendement 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de rol van de in artikel 5 bedoelde 
partners bij de uitvoering van het 
partnerschapscontract.

h) de rol van de in artikel 5 bedoelde 
partners bij de uitvoering van het 
partnerschapscontract, met inbegrip van 
een lijst met de betrokken partners, hun 
verantwoordelijkheden en hun adviezen 
over de uitvoering van het programma en 
het partnerschapsbeginsel en de manier 
waarop met deze adviezen rekening is 
gehouden;

Or. en

Amendement 990
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de rol van de in artikel 5 bedoelde 
partners bij de uitvoering van het 
partnerschapscontract.

h) de rol van de in artikel 5 bedoelde 
partners en een beoordeling van de 
kwaliteit en effectiviteit van dit 
partnerschap bij de uitvoering van het 
partnerschapscontract.

Or. en

Motivering

 Om het partnerschapsbeginsel zijn echte en volle betekenis te kunnen geven moeten de 
lidstaten niet alleen de aan de partners toebedeelde rol gedetailleerd uiteenzetten maar ook 
beoordelen hoe goed het partnerschapsbeginsel ten uitvoer is gelegd.
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Amendement 991
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prestaties van de in artikel 5 bedoelde 
partners op het gebied van het project- en 
programmabeheer bij de uitvoering van 
het partnerschapscontract;

Or. en

Amendement 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis.) redenen voor problemen bij de 
uitvoering van programma's van de GSK-
fondsen;

Or. en

Amendement 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie binnen drie maanden 
na de indiening van het voortgangsverslag 
vaststelt dat de ingediende informatie 
onvolledig of onduidelijk is, kan zij 
aanvullende informatie van de lidstaat 
verlangen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie binnen drie maanden alle 

3. Als de Commissie binnen drie maanden 
na de indiening van het voortgangsverslag 
vaststelt dat de ingediende informatie 
onvolledig of onduidelijk is, kan zij 
aanvullende informatie van de lidstaat, of 
de groep lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht,
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gevraagde informatie en past zo nodig het 
voortgangsverslag hieraan aan.

verlangen. De lidstaat, of de groep 
lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht
verstrekt de Commissie binnen drie 
maanden alle gevraagde informatie en past 
zo nodig het voortgangsverslag hieraan 
aan..

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie binnen drie maanden
na de indiening van het voortgangsverslag 
vaststelt dat de ingediende informatie 
onvolledig of onduidelijk is, kan zij 
aanvullende informatie van de lidstaat 
verlangen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie binnen drie maanden alle 
gevraagde informatie en past zo nodig het 
voortgangsverslag hieraan aan.

3. Als de Commissie binnen één maand na 
de indiening van het voortgangsverslag 
vaststelt dat de ingediende informatie 
onvolledig of onduidelijk is, kan zij 
aanvullende informatie van de lidstaat 
verlangen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie binnen drie maanden alle 
gevraagde informatie en past zo nodig het 
voortgangsverslag hieraan aan.

Or. en

Amendement 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In 2017 en 2019 stelt de Commissie een 
strategisch verslag met een samenvatting 
van de voortgangsverslagen van de 
lidstaten op, dat zij bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's zal indienen.

4. In 2017 en 2019 stelt de Commissie een 
strategisch verslag met een samenvatting 
van de voortgangsverslagen van de 
lidstaten, of de groep lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds heeft 
opgericht, op, dat zij bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's zal indienen.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 46 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In 2018 en 2020 neemt de Commissie in 
haar jaarlijkse voortgangsverslag voor de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad een hoofdstuk op waarin het 
strategisch verslag wordt samengevat, met 
bijzondere aandacht voor de geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

5. In 2018 en 2020 neemt de Commissie in 
haar jaarlijkse voortgangsverslag voor de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad een hoofdstuk op waarin het 
strategische verslag wordt samengevat, met 
bijzondere aandacht voor de geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en de 
doelstellingen van de kerninitiatieven 
binnen de strategie van de Unie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei.

Or. en
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Amendement 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma's te verbeteren en de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 
effect ervan te beoordelen. Het effect van 
de programma's wordt, overeenkomstig de 
opdracht van het betrokken GSK-fonds, 
beoordeeld in het licht van de streefdoelen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei33, en in 
voorkomend geval tevens in het licht van 
het bruto binnenlands product (bbp) en de 
werkloosheid.

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma's, of programma's van 
macroregionale ontwikkelingsfondsen, te 
verbeteren en de doeltreffendheid, de 
doelmatigheid en het effect ervan te 
beoordelen. Het effect van de programma's, 
of de programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen, wordt, 
overeenkomstig de opdracht van het 
betrokken GSK-fonds, beoordeeld in het 
licht van de streefdoelen van de strategie 
van de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei33, en in voorkomend geval 
tevens in het licht van het bruto 
binnenlands product (bbp) en de 
werkloosheid.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma's te verbeteren en de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma's te verbeteren en de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 
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effect ervan te beoordelen. Het effect van 
de programma's wordt, overeenkomstig de 
opdracht van het betrokken GSK-fonds, 
beoordeeld in het licht van de streefdoelen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei [32], en in 
voorkomend geval tevens in het licht van 
het bruto binnenlands product (bbp) en de 
werkloosheid.

effect ervan te beoordelen. Het effect van 
de programma's wordt, overeenkomstig de 
opdracht van het betrokken GSK-fonds, 
beoordeeld in het licht van de streefdoelen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei [32] , en in 
voorkomend geval tevens in het licht van 
de klimaatdoelstellingen, de indicatoren 
met betrekking tot de horizontale 
beginselen, het bruto binnenlands product 
(bbp), de werkgelegenheid en de 
streefdoelen voor kwaliteitsbanen. De 
lidstaten mogen aanvullende indicatoren 
gebruiken, met inbegrip van aan de 
sociale en milieugevolgen van 
programma's gerelateerde indicatoren.

Or. en

Amendement 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma's te verbeteren en de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 
effect ervan te beoordelen. Het effect van 
de programma's wordt, overeenkomstig de 
opdracht van het betrokken GSK-fonds, 
beoordeeld in het licht van de streefdoelen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei [32], en in 
voorkomend geval tevens in het licht van 
het bruto binnenlands product (bbp) en de 
werkloosheid..

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma's te verbeteren en de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 
effect ervan te beoordelen. Het effect van 
de programma's wordt, overeenkomstig de 
opdracht van het betrokken GSK-fonds, 
beoordeeld in het licht van de regionale en 
lokale behoeften, en in voorkomend geval 
tevens in het licht van het bruto 
binnenlands product (bbp), de 
werkloosheid en de armoede.

Or. en
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Amendement 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 47 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Naast de bepalingen in lid 1 kunnen 
de effecten van programma's tevens 
worden beoordeeld in het licht van andere 
aspecten die belangrijk worden geacht, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
sociaaleconomische en geografische 
specifieke kenmerken van een bepaald 
grondgebied.

Or. fr

Amendement 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de nodige 
middelen om de evaluaties uit te voeren en 
zorgen voor procedures voor het 
produceren en verzamelen van de voor de
evaluaties vereiste gegevens, waaronder 
gegevens over gemeenschappelijke en in 
voorkomend geval programmaspecifieke 
indicatoren.

2. De lidstaten, of de groep lidstaten die 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
heeft opgericht, verstrekken de nodige 
middelen om de evaluaties uit te voeren en 
zorgen voor procedures voor het 
produceren en verzamelen van de voor de 
evaluaties vereiste gegevens, waaronder 
gegevens over gemeenschappelijke en in 
voorkomend geval programmaspecifieke 
indicatoren, of specifieke indicatoren van 
het programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.
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Amendement 1002
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de nodige 
middelen om de evaluaties uit te voeren en 
zorgen voor procedures voor het 
produceren en verzamelen van de voor de 
evaluaties vereiste gegevens, waaronder 
gegevens over gemeenschappelijke en in 
voorkomend geval programmaspecifieke 
indicatoren.

2. De lidstaten verstrekken de nodige 
middelen om de evaluaties uit te voeren en 
zorgen voor procedures voor het 
produceren en verzamelen van de voor de 
evaluaties vereiste gegevens, waaronder 
gegevens over gemeenschappelijke en in 
voorkomend geval programmaspecifieke 
indicatoren. Zowel de evaluaties als het 
verzamelen van gegevens komen in 
aanmerking voor steun in het kader van 
de technische bijstand 

Or. en

Amendement 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De evaluaties worden uitgevoerd door 
deskundigen die functioneel onafhankelijk 
zijn van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het programma. De Commissie geeft 
richtsnoeren voor uitvoering van de 
evaluaties.

3. De evaluaties worden uitgevoerd door 
deskundigen die functioneel onafhankelijk 
zijn van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het programma, of van het programma 
van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds. De Commissie geeft 
richtsnoeren voor uitvoering van de 
evaluaties.

Or. sk
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Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1004
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De evaluaties worden uitgevoerd door 
deskundigen die functioneel onafhankelijk 
zijn van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het programma. De Commissie geeft 
richtsnoeren voor uitvoering van de 
evaluaties;

3. De evaluaties worden uitgevoerd door 
deskundigen die functioneel onafhankelijk 
zijn van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het programma. Bij de 
deskundigenteams die de evaluaties 
uitvoeren worden partners betrokken die 
worden afgevaardigd aan de hand van 
een transparant proces dat wordt 
gerespecteerd door en onafhankelijk is 
van ongeacht welke regeringsinstantie 
van de lidstaat. De Commissie geeft 
richtsnoeren voor uitvoering van de 
evaluaties.

Or. en

Amendement 1005
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 47 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle evaluaties worden volledig 
openbaar gemaakt.

Schrappen.

Or. en
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Amendement 1006
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 47 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle evaluaties worden volledig 
openbaar gemaakt..

4. Het eindverslag met alle evaluaties 
wordt volledig openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verrichten ex-ante-
evaluaties om de kwaliteit van het ontwerp 
van elk programma te verbeteren.

1. De lidstaten, of de groep lidstaten die 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
heeft opgericht, verrichten ex-ante-
evaluaties om de kwaliteit van het ontwerp 
van elk programma, of programma van 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds,
te verbeteren.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ex-ante-evaluaties worden verricht 
onder verantwoordelijkheid van de 
autoriteit die verantwoordelijk is voor het 
opstellen van de programma's. worden 
tegelijkertijd met het programma bij de 
Commissie ingediend en gaan vergezeld 
van een samenvatting. de fondsspecifieke 
voorschriften kunnen drempels worden 
vastgesteld waaronder de ex-ante-evaluatie 
met de evaluatie voor een ander 
programma gecombineerd mag worden.

2. De ex-ante-evaluaties worden verricht 
onder verantwoordelijkheid van de 
autoriteit die verantwoordelijk is voor het 
opstellen van de programma's, of de 
programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen. worden 
tegelijkertijd met het programma, of met 
het programma van het macroregionale 
ontwikkelingsfonds, bij de Commissie 
ingediend en gaan vergezeld van een 
samenvatting. In de fondsspecifieke 
voorschriften kunnen drempels worden 
vastgesteld waaronder de ex-ante-evaluatie 
met de evaluatie voor een ander 
programma, of een programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds
gecombineerd mag worden.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1009
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ex-ante-evaluaties worden verricht 
onder verantwoordelijkheid van de 
autoriteit die verantwoordelijk is voor het 
opstellen van de programma's. Zij worden 
tegelijkertijd met het programma bij de 
Commissie ingediend en gaan vergezeld 
van een samenvatting. In de 
fondsspecifieke voorschriften kunnen 
drempels worden vastgesteld waaronder de 
ex-ante-evaluatie met de evaluatie voor 

2. De ex-ante-evaluaties worden verricht 
onder verantwoordelijkheid van de 
autoriteit die verantwoordelijk is voor het 
opstellen van de programma's. Zij worden 
tegelijkertijd met het programma bij de 
Commissie ingediend en gaan vergezeld 
van een samenvatting. Bij programma's 
met een EU-bijdrage lager dan 150 
miljoen euro kunnen in de fondsspecifieke 
voorschriften drempels worden vastgesteld 



PE491.054v01-00 124/172 AM\903903NL.doc

NL

een ander programma gecombineerd mag
worden.

waaronder de ex-ante-evaluaties
gecombineerd mogen worden.

Or. en

Amendement 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bijdrage tot de verwezenlijking van 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei in het licht 
van de geselecteerde thematische 
doelstellingen en prioriteiten, waarbij 
rekening wordt gehouden met de nationale 
en regionale behoeften;

a) de bijdrage tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Unie op het 
gebied van cohesie en de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei in het licht van de geselecteerde 
thematische doelstellingen en prioriteiten, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
nationale en regionale behoeften;

Or. fr

Amendement 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bijdrage tot de verwezenlijking van 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei in het licht 
van de geselecteerde thematische 
doelstellingen en prioriteiten, waarbij 
rekening wordt gehouden met de nationale 
en regionale behoeften;

a) de bijdrage tot de verwezenlijking van 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei in het licht 
van de geselecteerde thematische 
doelstellingen, de horizontale beginselen 
als bedoeld in de artikelen 6,7 en 8 van 
deze verordening en prioriteiten, waarbij 
rekening wordt gehouden met de nationale 
en regionale behoeften;

Or. en
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Amendement 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verenigbaarheid van de toewijzing 
van begrotingsmiddelen met de 
doelstellingen van het programma;

c) de verenigbaarheid van de toewijzing 
van begrotingsmiddelen met de 
doelstellingen van het programma, of van 
het programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds;

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verenigbaarheid van de geselecteerde 
thematische doelstellingen, de prioriteiten 
en de desbetreffende doelstellingen van de 
programma's met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, het partnerschapscontract 
en de specifieke aanbevelingen per land 
uit hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en de aanbevelingen van de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag;

d) de verenigbaarheid van de geselecteerde 
thematische doelstellingen, de prioriteiten 
en de desbetreffende doelstellingen van de 
programma's met het gemeenschappelijk 
strategisch kader en het 
partnerschapscontract;

Or. fr
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Amendement 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verenigbaarheid van de geselecteerde 
thematische doelstellingen, de prioriteiten 
en de desbetreffende doelstellingen van de 
programma's met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, het partnerschapscontract 
en de specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en de aanbevelingen van de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag;

d) de verenigbaarheid van de geselecteerde 
thematische doelstellingen, de prioriteiten 
en de desbetreffende doelstellingen van de 
programma's en de horizontale beginselen 
als bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8 van 
deze verordening, het gemeenschappelijk 
strategisch kader, het partnerschapscontract 
en de specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en de aanbevelingen van de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag;

Or. en

Amendement 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verenigbaarheid van de geselecteerde 
thematische doelstellingen, de prioriteiten 
en de desbetreffende doelstellingen van de 
programma's met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, het partnerschapscontract 
en de specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en de aanbevelingen van de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag;

d) de verenigbaarheid van de geselecteerde 
thematische doelstellingen, de prioriteiten 
en de desbetreffende doelstellingen van de 
programma's, of de programma's van 
macroregionale ontwikkelingsfondsen
met het gemeenschappelijk strategisch 
kader, het partnerschapscontract en de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en de aanbevelingen van de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag;

Or. sk
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Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de relevantie en duidelijkheid van de 
voorgestelde programma-indicatoren;

e) de relevantie en duidelijkheid van de 
voorgestelde programma-indicatoren, of 
indicatoren van programma's van
macroregionale ontwikkelingsfondsen;

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1017
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de toereikendheid van de personele 
middelen en de administratieve capaciteit 
voor het beheer van het programma;

Schrappen.

Or. en

Amendement 1018
Ramona Nicole Mănescu
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de toereikendheid van de personele 
middelen en de administratieve capaciteit 
voor het beheer van het programma;

i) de toereikendheid van de personele 
middelen en de administratieve capaciteit 
voor het beheer van het programma met 
een evaluatie van hun bekwaamheid op 
het gebied van project- en 
programmabeheer;

Or. en

Amendement 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de toereikendheid van de personele 
middelen en de administratieve capaciteit 
voor het beheer van het programma;

i) de toereikendheid van de personele 
middelen en de administratieve capaciteit 
voor het beheer van het programma, of het 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds;

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de geschiktheid van de procedures voor j) de geschiktheid van de procedures voor 
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het toezicht op het programma en voor het 
verzamelen van de gegevens die voor de 
evaluaties vereist zijn;

het toezicht op het programma, of het 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds en voor het 
verzamelen van de gegevens die voor de 
evaluaties vereist zijn;

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om gelijke kansen van 
mannen en vrouwen te bevorderen en 
discriminatie te voorkomen;

l) de geschiktheid van de geplande 
maatregelen om gelijkheid van mannen en 
vrouwen te bevorderen en discriminatie te 
voorkomen, met inbegrip van de 
maatregelen voor het opheffen van de 
obstakels voor de toegankelijkheid van 
personen met een handicap;

Or. en

Amendement 1022
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om gelijke kansen van 
mannen en vrouwen te bevorderen en 
discriminatie te voorkomen;

l) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om daadwerkelijke gelijke 
kansen van mannen en vrouwen te 
waarborgen en discriminatie te bestrijden;



PE491.054v01-00 130/172 AM\903903NL.doc

NL

Or. es

Motivering

Er moet aandacht worden besteed aan het waarborgen van gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen en het bestrijden van discriminatie.

Amendement 1023
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om gelijke kansen van 
mannen en vrouwen te bevorderen en 
discriminatie te voorkomen;

l) in voorkomend geval de toereikendheid 
van elke geplande maatregel om gelijke
kansen van mannen en vrouwen te 
bevorderen en discriminatie te voorkomen;

Or. en

Amendement 1024
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen.

m) de toereikendheid van de geplande
maatregelen om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen, met inbegrip van het 
gekwantificeerd netto-effect voor 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 1025
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 48 – lid 3 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen.

m) de geschiktheid van de geplande 
maatregelen om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen en het voorkomen van 
toekomstige bijkomende externe kosten 
voor de Europese samenleving 
overeenkomstig artikel 8 van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 1026
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
 Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter m – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) De maatregelen die genomen zijn voor 
de betrokkenheid van de in artikel 5 
bedoelde partners, waaronder de 
economische en sociale partners, evenals 
de maatregelen ter vereenvoudiging van 
de administratieve procedures;

Or. en

Amendement 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis.) de geschiktheid van de 
maatregelen die gepland of genomen zijn 
om de in artikel 5 bedoelde partners te 
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betrekken bij de voorbereiding, 
uitvoering, evaluatie en monitoring van 
het partnerschapscontract en de 
programma's.

Or. en

Amendement 1028
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

of het programma geschikt is voor zijn 
doel overeenkomstig de internationale 
normen voor de criteria met betrekking tot 
de evaluatie van het project- en 
programmabeheer;

Or. en

Amendement 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ex-ante-evaluatie omvat in 
voorkomend geval de voorschriften voor 
strategische milieubeoordeling die zijn 
vastgesteld ter uitvoering van Richtlijn 
2001/42/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en 
programma's [33].

4. De ex-ante-evaluatie omvat de 
voorschriften voor strategische 
milieubeoordeling die zijn vastgesteld ter 
uitvoering van Richtlijn 2001/42/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 27 
juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma's [33] en omvat 
beoordelingen van de gevolgen van de 
programma's voor klimaatverandering.

Or. en
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Amendement 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ex-ante-evaluatie omvat in 
voorkomend geval de voorschriften voor 
strategische milieubeoordeling die zijn 
vastgesteld ter uitvoering van Richtlijn 
2001/42/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en 
programma's [33].

4. De ex-ante-evaluatie omvat de 
voorschriften voor strategische 
milieubeoordeling die zijn vastgesteld ter 
uitvoering van Richtlijn 2001/42/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 27 
juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma's [33]; deze omvat 
tevens beoordelingen van de gevolgen van 
de programma's voor de biodiversiteit en 
de klimaatverandering.

Or. en

Motivering

Om zoals vereist in artikel 8 mainstreaming van duurzame ontwikkeling in alle programma's 
te verzekeren, moeten in de ex-ante-evaluaties van de voorgestelde programma's alle 
relevante milieuaspecten worden beoordeeld, met name klimaatverandering en biodiversiteit.
Dit is vooral belangrijk om op deze twee gebieden de EU-doelstellingen tot 2020 te bereiken 
en contraproductieve programma's te vermijden.

Amendement 1031
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit stelt voor elk 
programma een evaluatieplan op en dient 
dit overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften in.

1. Er wordt voor elk programma een 
evaluatieplan opgesteld en ingediend 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. en
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Amendement 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 49 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tijdens de programmeringsperiode 
voeren de beheersautoriteiten voor elk 
programma evaluaties uit op basis van het 
evaluatieplan, met inbegrip van evaluaties 
van de doeltreffendheid, de doelmatigheid 
en het effect. Tijdens de 
programmeringsperiode wordt ten minste 
een keer geëvalueerd hoe de steun uit de 
GSK-fondsen heeft bijgedragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
elke prioriteit. Alle evaluaties worden door 
het toezichtcomité onderzocht en naar de 
Commissie gezonden.

3. Tijdens de programmeringsperiode 
voeren de beheersautoriteiten voor elk 
programma, of programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds,
evaluaties uit op basis van het 
evaluatieplan, met inbegrip van evaluaties 
van de doeltreffendheid, de doelmatigheid 
en het effect. Tijdens de 
programmeringsperiode wordt ten minste
een keer geëvalueerd hoe de steun uit de 
GSK-fondsen heeft bijgedragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
elke prioriteit. Alle evaluaties worden door 
het toezichtcomité onderzocht en naar de 
Commissie gezonden.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 49 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Inhakend op de bevindingen van de 
evaluatie brengen de beheersautoriteiten 
de noodzakelijke veranderingen en 
verbeteringen aan in de 
programmamechanismen en de 
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uitvoeringsprocedure.

Or. en

Amendement 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 49 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan op eigen initiatief 
evaluaties van programma's uitvoeren.

4. De Commissie kan op eigen initiatief 
evaluaties van programma's, of 
programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen, uitvoeren.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 50 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ex-postevaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie of door de lidstaten, in 
nauwe samenwerking. In de ex-
postevaluaties worden, overeenkomstig de 
specifieke vereisten van de fondsspecifieke 
voorschriften, de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de GSK-fondsen 
onderzocht, alsook hun bijdrage tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei. De ex-postevaluaties moeten 

De ex-postevaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie of door de lidstaten, in 
nauwe samenwerking. In de ex-
postevaluaties worden, overeenkomstig de 
doelstellingen van de kerninitiatieven van 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en de 
specifieke vereisten van de fondsspecifieke 
voorschriften, de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de GSK-fondsen 
onderzocht, alsook hun bijdrage tot de 
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uiterlijk op 31 december 2023 zijn 
voltooid.

verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei. De ex-postevaluaties moeten 
uiterlijk op 31 december 2023 zijn 
voltooid.

Or. en

Amendement 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 50 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ex-post-evaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie of door de lidstaten, in 
nauwe samenwerking. In de ex-
postevaluaties worden, overeenkomstig de 
specifieke vereisten van de fondsspecifieke 
voorschriften, de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de GSK-fondsen 
onderzocht, alsook hun bijdrage tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei. De ex-postevaluaties moeten 
uiterlijk op 31 december 2023 zijn 
voltooid. december 2023.

De ex-postevaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie, door de lidstaten, of 
door groepen lidstaten die macroregionale 
ontwikkelingsfondsen hebben opgericht,
in nauwe samenwerking. In de ex-
postevaluaties worden, overeenkomstig de 
specifieke vereisten van de fondsspecifieke 
voorschriften, de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de GSK-fondsen 
onderzocht, alsook hun bijdrage tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei. De ex-postevaluaties moeten 
uiterlijk op 31 december 2023 zijn 
voltooid. 

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 50 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ex-postevaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie of door de lidstaten, in 
nauwe samenwerking. In de ex-
postevaluaties worden, overeenkomstig de 
specifieke vereisten van de fondsspecifieke 
voorschriften, de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de GSK-fondsen 
onderzocht, alsook hun bijdrage tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei. De ex-postevaluaties moeten 
uiterlijk op 31 december 2023 zijn 
voltooid.

De ex-postevaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie of door de lidstaten, in 
nauwe samenwerking. In de ex-
postevaluaties worden, overeenkomstig de 
specifieke vereisten van de fondsspecifieke 
voorschriften, de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de GSK-fondsen 
onderzocht, alsook hun bijdrage tot het 
voldoen aan de regionale en lokale 
behoeften. Ex-postevaluaties bevatten een 
beoordeling van mogelijke problemen bij 
de uitvoering van GSK-programma's. Ex-
postevaluaties moeten uiterlijk op 31 
december 2023 zijn voltooid.

Or. en

Amendement 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 51 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op initiatief van de Commissie kunnen 
de GSK-fondsen steun verlenen voor 
maatregelen op het gebied van 
voorbereiding, toezicht, administratieve en 
technische bijstand, evaluatie, audit en 
controle die voor de uitvoering van deze 
verordening nodig zijn.

1. Op initiatief van de Commissie kunnen 
de GSK-fondsen steun verlenen voor 
maatregelen op het gebied van 
voorbereiding, toezicht, administratieve en 
technische bijstand, evaluatie, audit,
controle en subsidieregelingen ter 
ondersteuning van het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid die voor de uitvoering 
van deze verordening nodig zijn.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader. Overeenkomstig de Verklaring van de Europese Raad van 30 januari 2012 moeten de 
Unie en de lidstaten hun economieën moderniseren en hun concurrentievermogen verhogen, 
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zodat een duurzame groei wordt gewaarborgd. De Unie en de lidstaten moeten een 
consequente en complexe aanpak volgen, waarin een slimme begrotingsconsolidatie, die 
investeren kan helpen behouden, wordt gecombineerd met structurele maatregelen voor 
toekomstige groei en werkgelegenheid.

Amendement 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) acties om informatie te verspreiden, de 
totstandkoming van netwerken te 
ondersteunen, communicatieactiviteiten uit 
te voeren, te zorgen voor bewustmaking 
alsook samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen, ook met derde landen, te 
bevorderen. Om doelmatiger met het grote 
publiek te communiceren en de synergie 
tussen de op initiatief van de Commissie 
genomen communicatie-activiteiten te 
vergroten, moeten de middelen die 
krachtens deze verordening aan 
communicatie-acties worden toegewezen, 
ook bijdragen tot dekking van het 
publicrelationsbeleid voor de politieke 
prioriteiten van de Europese Unie, voor 
zover die verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening; 

f) acties om informatie te verspreiden, de 
totstandkoming van netwerken te 
ondersteunen, communicatieactiviteiten uit 
te voeren, te zorgen voor bewustmaking 
alsook samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen, ook met organisaties van het 
maatschappelijk middenveld uit onder 
meer ook derde landen, te bevorderen. Om 
doelmatiger met het grote publiek te 
communiceren en de synergie tussen de op 
initiatief van de Commissie genomen 
communicatie-activiteiten te vergroten, 
moeten de middelen die krachtens deze 
verordening aan communicatie-acties 
worden toegewezen, ook bijdragen tot 
dekking van het publicrelationsbeleid voor 
de politieke prioriteiten van de Europese 
Unie, mits die verband houden met de 
algemene doelstellingen van deze 
verordening;

Or. en

Amendement 1040
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
 Deel 2 – artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter i bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis.) het opzetten van nationale en 
regionale systemen voor minnelijke 
schikking van geschillen die voortvloeien 
uit uiteenlopende tekstuitleggingen, 
geschillen met betrekking tot audits, 
controles en betalingsvoorwaarden, en 
meer algemeen alle maatregelen die het 
gevolg zijn van verschillen tussen de 
begunstigden;

Or. en

Amendement 1041
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
 Deel 2 – artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter j – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) Informatie evenals begin- en 
voortgezette scholing van de in artikel 5 
bedoelde partners, 
begunstigden/projectbeheerders en 
projectadministrateurs;

Or. en

Amendement 1042
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis.) Het aanbevelen van en voorzien in 
scholing op het gebied van project- en 
programmabeheer teneinde de 
administratieve capaciteit te versterken;
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Or. en

Amendement 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) subsidieregelingen ter 
ondersteuning van het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid, die tot stand zijn 
gekomen in het kader van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen en worden 
uitgevoerd gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode van macroregionale 
projecten, die op basis van de prioriteiten 
uit de programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen zijn opgezet.

Or. sk

Motivering

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Doterajšia prax ukazuje, že reálny rast a zamestnanosť je možné 
dosiahnuť len na konkrétnom obsahu. Konkrétnym obsahom, sú v prípade makroregionálnych 
rozvojových fondov, konkrétne makroregionálne projekty implementované v rámci priorít 
makroregionálnych rozvojových fondov.

Amendement 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
 Deel 2 – artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter j bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis.) bijstand aan thematische 
koepelorganisaties en niet-
gouvernementele organisaties, 
economische en sociale partners en 
netwerken en verenigingen die lokale, 
stedelijke en regionale autoriteiten 
vertegenwoordigen en op EU-niveau aan 
cohesiebeleid werken, teneinde steun te 
kunnen geven aan netwerkvorming met 
nationale en regionale partners in het 
toezichtcomité en een gestructureerde 
dialoog tussen de partners en met de 
Commissie te bevorderen. Deze bijstand 
kan bovendien de bevordering omvatten 
van gedachtewisselingen en 
samenwerking tussen de partners die 
werken aan specifieke thema's in 
bestaande en nieuwe thematische 
netwerken.

Or. en

Amendement 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
 Deel 2 – artikel 51 – lid 1 – alinea 2 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) bijstand bij de ondersteuning van 
gedachtewisselingen en samenwerking 
binnen bestaande en nieuwe thematische 
netwerken van de in artikel 30 bedoelde 
plaatselijke actiegroepen.

Or. en

Amendement 1046
Ramona Nicole Mănescu
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken. 
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten, van de in 
artikel 5 bedoelde partners en met name 
de economische en sociale partners, en 
van de begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken. 
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

Or. en

Amendement 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat, of een groep lidstaten die 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
heeft opgericht, steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle, audit
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om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken..
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

en subsidieregelingen ter ondersteuning 
van het concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid. De lidstaat mag de 
GSK-fondsen gebruiken om steun te 
verlenen aan acties om de administratieve 
belasting van begunstigden te verlichten, 
met inbegrip van systemen voor 
elektronische gegevensuitwisseling, en aan 
acties ter vergroting van de capaciteit van 
de autoriteiten van de lidstaten, of van de 
groep lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht, en 
van de begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken. 
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
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autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken. 
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

autoriteiten van de lidstaten, regionale of 
lokale autoriteiten en van de begunstigden 
om de GSK-fondsen administratief te 
beheren en te gebruiken. Deze acties 
mogen betrekking hebben op voorafgaande 
en latere programmeringsperioden. Voor 
regio's die nieuw zijn in de Europese Unie 
worden deze maatregelen onmiddellijk 
door de lidstaat genomen, zodat de 
regionale en lokale overheden snel weten 
om te gaan met de complexiteit van 
Europese fondsen die verband houden 
met deze verordening.

Or. fr

Amendement 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken. 
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten, van de in 
artikel 5 bedoelde partners en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken. 
Bovendien mogen op nationaal niveau 
gedachtewisselingen en uitwisseling van 
beste praktijken tussen plaatselijke 
actiegroepen als bedoeld in artikel 30 
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worden bevorderd. Deze acties mogen 
betrekking hebben op voorafgaande en 
latere programmeringsperioden.

Or. en

Amendement 1050
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken. 
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten, van de 
partners en van de begunstigden om de 
GSK-fondsen administratief te beheren en 
te gebruiken. Deze acties mogen 
betrekking hebben op voorafgaande en 
latere programmeringsperioden.

Or. en

Amendement 1051
László Surján

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 52 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken. 
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van capaciteitopbouw, 
voorbereiding, beheer, toezicht, evaluatie, 
voorlichting en communicatie, 
netwerkvorming, afhandeling van klachten 
en controle en audit. De lidstaat mag de 
GSK-fondsen gebruiken om steun te 
verlenen aan acties om de administratieve 
belasting van begunstigden te verlichten, 
met inbegrip van systemen voor 
elektronische gegevensuitwisseling, en aan 
acties ter vergroting van de capaciteit van 
de autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken. 
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

Or. en

Amendement 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 52 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat verzekert dat in zijn 
operationele programma's de in artikel 5, 
lid 1, onder a), b) en c) van deze 
verordening bedoelde partners een 
adequaat niveau van technische bijstand 
wordt geboden, teneinde de betrokkenheid 
en participatie van deze partners bij de 
voorbereiding en uitvoering van de 
partnerschapscontracten en bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van programma's te 
vergemakkelijken.
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Or. en

Amendement 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen op het gebied van 
technische bijstand die op initiatief van of 
namens de Commissie zijn uitgevoerd, 
kunnen voor 100% worden gefinancierd.

2. Maatregelen op het gebied van 
technische bijstand die op initiatief van of 
namens de Commissie zijn uitgevoerd, 
alsook macroregionale projecten die in 
het kader van de prioriteiten van de 
programma's van macroregionale 
fondsen worden uitgevoerd, zoals grote 
projecten die op het grondgebied van 
minimaal vier lidstaten, die onder de 
goedgekeurde macroregionale strategie 
vallen, worden gerealiseerd en bovendien 
voorzien zijn van een toegepaste 
subsidieregeling ter ondersteuning van 
het concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid, kunnen voor 100 %
worden gefinancierd.

Or. sk

Motivering

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Ide o strategické ciele Únie, ktoré sa naplnia prostredníctvom 
nadnárodnej makroregionálnej spolupráce pri implementácii makroregionálnych projektov s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Z 
dôvodu, že v takomto prípade ide o kombináciu viacerých strategických cieľov únie, je 
potrebné, aby existovala možnosť financovať makroregionálne projekty, implementované v 
rámci priorít programov makroregionálnych rozvojových fondov ako veľké projekty 
minimálne na území štyroch členských štátov schválenej makroregionálnej stratégie a s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti, vo 
výške 100%.
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Amendement 1054
László Surján

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 Maatregelen op het gebied van 
technische bijstand die op initiatief van of 
namens de Commissie worden uitgevoerd, 
kunnen voor 100% worden gefinancierd.

2 Maatregelen op het gebied van 
technische bijstand die op initiatief van de 
Commissie of de lidstaat of namens de 
Commissie worden uitgevoerd, kunnen 
voor 100% worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 1055
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 53 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien medefinanciering door de 
overheid vereist is, kan deze ook worden 
verstrekt door particuliere financiers.

Or. de

Amendement 1056
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 54 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) toepassing van een vast 
inkomstenpercentage voor het betrokken 
type concrete actie;

Schrappen.
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Or. en

Amendement 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 54 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) berekening van de actuele waarde van 
de netto-inkomsten van de concrete actie, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
toepassing van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt en eventueel met 
billijkheidsoverwegingen met betrekking 
tot de relatieve welvaart van de betrokken 
lidstaat.

b) berekening van de actuele waarde van 
de netto-inkomsten van de concrete actie, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
internalisering van de externe sociale en 
milieukosten voor alle vervoerswijzen en 
met het beginsel dat de vervuiler betaalt, 
evenals met billijkheidsoverwegingen met 
betrekking tot de relatieve welvaart van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 1058
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 54 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De subsidiabele uitgaven van de concrete 
actie waarvoor medefinanciering wordt 
verleend, mogen niet hoger zijn dan de 
actuele waarde van de investeringskosten 
van de concrete actie na aftrek van de 
actuele waarde van de netto-inkomsten 
zoals bepaald met een van deze methoden.

De subsidiabele uitgaven van de concrete 
actie waarvoor medefinanciering wordt 
verleend, mogen niet hoger zijn dan de 
actuele waarde van de investeringskosten 
van de concrete actie na aftrek van de 
actuele waarde van de netto-inkomsten 
zoals bepaald met een van deze methoden,
met uitzondering van investeringen in 
duurzame en koolstofarme 
vervoerinfrastructuur, waarvoor de 
subsidiabele uitgaven gelijk zijn aan de 
actuele waarde van de investeringskosten 
van de concrete actie.
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Or. de

Motivering

Enkele vervoersmiddelen moeten steeds inkomsten genereren, terwijl deze verplichting voor 
andere niet bestaat. De toepassing van deze regel zou ertoe leiden dat hetzelfde 
medefinancieringspercentage leidt tot een in zijn totaliteit hogere EU-subsidie voor projecten 
die al volledig of bijna volledig door de overheid worden gesteund, terwijl projecten die 
inkomsten genereren relatief minder EU-middelen ontvangen.

Amendement 1059
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 54 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de vaststelling 
van het onder a) bedoelde vaste 
percentage.

Schrappen.

Or. en

Amendement 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 54 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de vaststelling 
van het onder a) bedoelde vaste percentage.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de vaststelling 
van het onder a) bedoelde vaste percentage 
en de onder b) bedoelde methode.

Or. en

Motivering

De vaststelling van de methoden is een handeling van algemene strekking, bedoeld ter 
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vervanging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van het basiswetsbesluit.

Amendement 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 54 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de onder b) bedoelde 
methode vast bij uitvoeringshandelingen 
volgens de in artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen.

Or. en

Motivering

De vaststelling van de methoden is een handeling van algemene strekking, bedoeld ter 
vervanging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van het basiswetsbesluit.

Amendement 1062
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 54 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn alleen van 
toepassing op concrete acties waarvan de 
totale kosten meer dan 1 000 000 euro 
bedragen.

3. De leden 1 en 2 zijn alleen van 
toepassing op concrete acties waarvan de 
totale subsidiabele kosten meer dan 
1 000 000 euro bedragen.

Or. pt

Motivering

Het uitvoeren van een analyse van een inkomstengenererende actie, ook wel bekend als 
'funding-gap', is alleen redelijk indien de subsidiabele investeringen meer dan 1 000 000 euro 
bedragen en niet indien de totale kosten van het project (de subsidiabele plus de niet-
subsidiabele investeringen) hoger zijn dan dit bedrag. Hiermee wordt beoogd, de 
aanvraagprocedure voor indieners te vereenvoudigen en de toekenning van middelen uit de 
structuurfondsen transparanter te maken.



PE491.054v01-00 152/172 AM\903903NL.doc

NL

Amendement 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 54 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de berekening van de netto-
inkomsten overeenkomstig de leden 1 en 2 
moeten de economische transacties tussen 
rechtspersonen die deel uitmaken van 
dezelfde groep voor geconsolideerde 
financiële verslaglegging buiten 
beschouwing worden gelaten, 
overeenkomstig de methodologie van het 
ESR (Europees Systeem van Rekeningen) 
en de toepasselijke EU- en nationale 
wetgeving.

Or. es

Motivering

Voor de inkomstenberekening moeten de inkomsten buiten beschouwing worden gelaten die 
voortkomen uit transacties tussen rechtspersonen die tot dezelfde groep voor geconsolideerde 
financiële verslaglegging behoren.

Amendement 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 54 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de berekening van de netto-
inkomsten blijven overeenkomstig de 
leden 1 en 2 van dit artikel de 
economische transacties tussen 
rechtspersonen die deel uitmaken van 
dezelfde groep voor geconsolideerde 
financiële verslaglegging, buiten 
beschouwing, overeenkomstig de 
methodologie van het ERS (Europees 
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Systeem) en de toepasselijke EU- en 
nationale wetgeving.

Or. es

Amendement 1065
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De subsidiabiliteit van de uitgaven wordt 
op basis van de nationale voorschriften 
bepaald, tenzij specifieke voorschriften zijn 
vastgesteld in of op grond van deze 
verordening of de fondsspecifieke 
voorschriften.

1. De subsidiabiliteit van de uitgaven wordt 
op basis van de nationale voorschriften 
bepaald, tenzij specifieke voorschriften zijn 
vastgesteld in of op grond van deze 
verordening of de fondsspecifieke 
voorschriften. De voorschriften inzake de 
subsidiabiliteit van uitgaven waarborgen 
gelijke behandeling van PPP-projecten en 
projecten uit hoofde van een openbaar-
beheerscontract.

Or. en

Amendement 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De subsidiabiliteit van de uitgaven wordt 
op basis van de nationale voorschriften 
bepaald, tenzij specifieke voorschriften zijn 
vastgesteld in of op grond van deze 
verordening of de fondsspecifieke 
voorschriften.

1. De subsidiabiliteit van de uitgaven wordt 
op basis van de nationale voorschriften, of 
de voorschriften die een groep lidstaten is 
overeengekomen in het 
oprichtingscontract van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds,
bepaald, tenzij specifieke voorschriften zijn 
vastgesteld in of op grond van deze 
verordening of de fondsspecifieke 
voorschriften.
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Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1067
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De subsidiabiliteit van de uitgaven wordt 
op basis van de nationale voorschriften 
bepaald, tenzij specifieke voorschriften zijn 
vastgesteld in of op grond van deze 
verordening of de fondsspecifieke 
voorschriften.

1. De subsidiabiliteit van de uitgaven wordt 
op basis van de nationale voorschriften 
bepaald, met uitzondering van uitgaven 
die worden verricht in het kader van 
Europese projecten voor lokale en 
regionale samenwerking en tenzij 
specifieke voorschriften zijn vastgesteld in 
of op grond van deze verordening of de 
fondsspecifieke voorschriften.

Or. fr

Motivering

Er dient een gemeenschappelijk stelsel te komen, zodat particuliere entiteiten uit de 
verschillende lidstaten geen slachtoffer worden van concurrentievervalsing bij het opstellen 
van programma's voor lokale of regionale samenwerking.

Amendement 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 55 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Concrete acties die fysiek voltooid zijn 
of volledig ten uitvoer zijn gelegd voordat 
de financieringsaanvraag in het kader 
van het programma door de begunstigde 

Schrappen.
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bij de beheersautoriteit is ingediend, 
worden niet voor steun uit de GSK-
fondsen geselecteerd, ongeacht of alle 
betrokken betalingen door de begunstigde 
zijn verricht.

Or. en

Amendement 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 55 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Concrete acties die fysiek voltooid zijn 
of volledig ten uitvoer zijn gelegd voordat 
de financieringsaanvraag in het kader 
van het programma door de begunstigde 
bij de beheersautoriteit is ingediend, 
worden niet voor steun uit de GSK-
fondsen geselecteerd, ongeacht of alle 
betrokken betalingen door de begunstigde 
zijn verricht.

Schrappen

Or. es

Amendement 1070
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 55 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Dit artikel laat de voorschriften van 
artikel 51 betreffende de subsidiabiliteit 
van technische bijstand op initiatief van de 
Commissie onverlet.

5. Dit artikel laat de voorschriften 
betreffende de subsidiabiliteit van 
technische bijstand onverlet.

Or. en
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Amendement 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 55 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Voor een concrete actie mag steun uit 
een of meer GSK-fondsen en uit andere 
instrumenten van de Unie worden 
ontvangen op voorwaarde dat voor een 
uitgavenpost die in een betalingsverzoek 
voor vergoeding door een van de GSK-
fondsen wordt opgenomen, geen steun 
wordt ontvangen uit een ander Fonds of 
instrument van de Unie, noch uit hetzelfde 
Fonds in het kader van een ander 
programma.

8. Voor een concrete actie mag steun uit 
een of meer GSK-fondsen en uit andere 
instrumenten van de Unie worden 
ontvangen op voorwaarde dat voor een 
uitgavenpost die in een betalingsverzoek 
voor vergoeding door een van de GSK-
fondsen wordt opgenomen, geen steun 
wordt ontvangen uit een ander Fonds of 
instrument van de Unie, noch uit hetzelfde 
Fonds in het kader van een ander 
programma, of een programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1072
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 55 – lid 8 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Via een regio verleende steun moet 
volledig worden terugbetaald indien de 
begunstigde zich verplaatst naar een 
andere regio of lidstaat, of naar buiten de 
EU;

Or. en
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Amendement 1073
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 55 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Voor operaties in het kader van 
programma's voor lokale of regionale
samenwerking in Europa stelt de 
Commissie een specifiek steunstelsel op 
om iedere vorm van 
concurrentievervalsing tussen deelnemers 
te voorkomen.

Or. fr

Motivering

Er dient een gemeenschappelijk stelsel te komen, zodat particuliere entiteiten uit de 
verschillende lidstaten geen slachtoffer worden van concurrentievervalsing bij het opstellen 
van programma's voor lokale of regionale samenwerking.

Amendement 1074
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 57 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) forfaitaire bedragen waarbij de 
overheidsbijdrage niet meer dan 100 000
euro bedraagt;

c) forfaitaire bedragen waarbij de 
overheidsbijdrage niet meer dan 200 000
euro of een percentage van 7 à 10% bij 
gegroepeerde projecten of netwerkacties 
bedraagt;

Or. en

Amendement 1075
Hermann Winkler
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 57 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) forfaitaire bedragen waarbij de 
overheidsbijdrage niet meer dan 
100 000 euro bedraagt;

c) forfaitaire bedragen waarbij de bijdrage
van de Unie niet meer dan 100 000 euro 
bedraagt;

Or. de

Motivering

Hier moet duidelijk worden gemaakt dat het bij de financiering niet slechts om 
"overheidsbijdragen" gaat, maar dat het hierbij om de door de EU ingezette middelen gaat. 

Amendement 1076
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 57 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) forfaitaire financiering, bepaald door 
een percentage toe te passen op een of 
meer gedefinieerde categorieën kosten.

d) forfaitaire financiering, bepaald door 
een percentage toe te passen op een of 
meer gedefinieerde categorieën kosten.
Deze forfaitaire financiering omvat ook 
de percentages voor de urenverrekening. 

Or. de

Amendement 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 57 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Van ondernemingen komen alleen 
kleine en middelgrote ondernemingen in 
aanmerking voor subsidies.
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Or. en

Amendement 1078
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 58 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een vast percentage van maximaal 20% 
van de subsidiabele directe kosten, waarbij 
het percentage wordt berekend volgens een 
eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

a) een vast percentage van maximaal 30% 
van de subsidiabele directe kosten, waarbij 
het percentage wordt berekend volgens een 
eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

Or. de

Amendement 1079
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 58 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een vast percentage van maximaal 20% 
van de subsidiabele directe kosten, waarbij 
het percentage wordt berekend volgens een 
eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

a) een vast percentage van maximaal 25% 
van de subsidiabele directe kosten, waarbij 
het percentage wordt berekend volgens een 
eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

Or. de
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Motivering

De vaste percentages voor indirecte kosten dragen bij aan de vereenvoudiging van de 
administratie. Om dit effect volledig tot zijn recht te laten komen, zouden de vaste percentages 
in overeenstemming met de plaatselijke behoefte enigszins verhoogd moeten worden. 

Amendement 1080
Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 58 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een vast percentage van maximaal 20%
van de subsidiabele directe kosten, waarbij 
het percentage wordt berekend volgens een 
eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

a) een vast percentage van maximaal 25%
van de subsidiabele directe kosten, waarbij 
het percentage wordt berekend volgens een 
eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

Or. en

Motivering

De vaste percentages moeten worden verhoogd omdat deze en andere methoden voor de 
vereenvoudiging van de kosten tot de belangrijkste instrumenten behoren voor de 
vereenvoudiging en rationalisering van de activiteiten ter plekke in het kader van het 
cohesiebeleid, dat wil zeggen op het niveau van de eindbegunstigden, zoals kleine 
ondernemingen en plattelandsontwikkeling.

Amendement 1081
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 58 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een vast percentage van maximaal 20%
van de subsidiabele directe kosten, waarbij 
het percentage wordt berekend volgens een 

a) een vast percentage van maximaal 25%
van de subsidiabele directe kosten, waarbij 
het percentage wordt berekend volgens een 
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eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

Or. en

Amendement 1082
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 58 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een vast percentage van maximaal 15% 
van de subsidiabele directe 
personeelskosten

b) een vast percentage van maximaal 20% 
van de subsidiabele directe 
personeelskosten;

Or. de

Motivering

De vaste percentages voor indirecte kosten dragen bij aan de vereenvoudiging van de 
administratie. Om dit effect volledig tot zijn recht te laten komen, zouden de vaste percentages 
in overeenstemming met de plaatselijke behoefte enigszins verhoogd moeten worden.

Amendement 1083
Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 58 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een vast percentage van maximaal 15%
van de subsidiabele directe 
personeelskosten;

b) een vast percentage van maximaal 20%
van de subsidiabele directe 
personeelskosten;

Or. en
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Motivering

 De vaste percentages moeten worden verhoogd omdat deze en andere methoden voor de 
vereenvoudiging van de kosten tot de belangrijkste instrumenten behoren voor de 
vereenvoudiging en rationalisering van de activiteiten ter plekke in het kader van het 
cohesiebeleid, dat wil zeggen op het niveau van de eindbegunstigden, zoals kleine 
ondernemingen en plattelandsontwikkeling.

Amendement 1084
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 58 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een vast percentage van maximaal 15%
van de subsidiabele directe 
personeelskosten;

b) een vast percentage van maximaal 20%
van de subsidiabele directe 
personeelskosten;

Or. en

Amendement 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 59 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bijdragen in natura in de vorm van 
werken, goederen, diensten, grond en 
onroerend goed waarvoor geen door 
facturen of documenten met gelijkwaardige 
bewijskracht gestaafde betalingen zijn 
verricht, kunnen subsidiabel zijn op 
voorwaarde dat de 
subsidiabiliteitsvoorschriften van de GSK-
fondsen en van het programma dit toestaan 
en dat aan alle volgende voorwaarden 
wordt voldaan:

1. Bijdragen in natura in de vorm van 
werken, goederen, diensten, grond en 
onroerend goed waarvoor geen door 
facturen of documenten met gelijkwaardige 
bewijskracht gestaafde betalingen zijn 
verricht, kunnen subsidiabel zijn op 
voorwaarde dat de 
subsidiabiliteitsvoorschriften van de GSK-
fondsen, van het programma en van het 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds dit toestaan en dat aan 
alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

Or. sk
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Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 59 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de subsidiabiliteitsvoorschriften van het 
programma staan dit toe;

a) de subsidiabiliteitsvoorschriften van het 
programma, of van het programma van 
het macroregionaal ontwikkelingsfonds
staan dit toe;

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1087
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 59 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aankoop van niet-bebouwde en
bebouwde grond als dit bedrag meer dan 
10% van de totale subsidiabele uitgaven 
van de betrokken concrete actie uitmaakt. 
In uitzonderlijke, naar behoren 
gemotiveerde gevallen kan een hoger 
percentage worden toegestaan voor 
concrete acties ten behoeve van 
milieubehoud;

b) de aankoop van bebouwde grond als dit 
bedrag meer dan 10% van de totale 
subsidiabele uitgaven van de betrokken 
concrete actie uitmaakt In uitzonderlijke, 
naar behoren gemotiveerde gevallen kan 
een hoger percentage worden toegestaan 
voor concrete acties ten behoeve van 
milieubehoud;

Or. de
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Motivering

Deze wijziging heeft tot doel dat braakliggende grond als onbeperkt subsidiabel kan worden 
geclassificeerd. Hierdoor wordt geen bovengrens voor de totale kosten van de steun 
vastgelegd. 

Amendement 1088
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 59 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aankoop van niet-bebouwde en 
bebouwde grond als dit bedrag meer dan 
10% van de totale subsidiabele uitgaven 
van de betrokken concrete actie uitmaakt. 
In uitzonderlijke, naar behoren 
gemotiveerde gevallen kan een hoger 
percentage worden toegestaan voor 
concrete acties ten behoeve van 
milieubehoud;

b) de aankoop van niet-bebouwde en 
bebouwde grond als dit bedrag met 
betrekking tot de grond meer dan 10% van 
de totale subsidiabele uitgaven van de 
betrokken concrete actie uitmaakt. In 
uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan een hoger percentage worden 
toegestaan voor concrete acties ten 
behoeve van milieubehoud;

Or. de

Motivering

Verduidelijkende formulering na overleg met de Commissie. Specificeert de bedoeling van de 
Commissie en de reeds gangbare praktijk dat deze regeling alleen betrekking heeft op de 
grond en niet op de hoogte van de steun voor een zich eventueel hierop bevindende 
bebouwing. 

Amendement 1089
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 59 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aankoop van niet-bebouwde en 
bebouwde grond als dit bedrag meer dan 
10% van de totale subsidiabele uitgaven 
van de betrokken concrete actie uitmaakt. 

b) de aankoop van niet-bebouwde en 
bebouwde grond als dit bedrag van de 
grond zonder bebouwing meer dan 10% 
van de totale subsidiabele uitgaven van de 
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In uitzonderlijke, naar behoren
gemotiveerde gevallen kan een hoger 
percentage worden toegestaan voor 
concrete acties ten behoeve van 
milieubehoud;

betrokken actie uitmaakt. In uitzonderlijke, 
naar behoren gemotiveerde gevallen kan 
een hoger percentage worden toegestaan 
voor concrete acties ten behoeve van 
milieubehoud;

Or. de

Motivering

In de formulering moest duidelijk worden gemaakt dat de beperking tot 10% van de 
subsidiabele uitgaven uitsluitend betrekking heeft op de grond zonder bebouwing (vast te 
stellen door een taxatierapport of een vergelijkbaar onderzoek).

Amendement 1090
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 59 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn en betaald worden door een 
begunstigde die geen niet-
belastingplichtige zoals omschreven in 
artikel 13, lid 1, eerste alinea, van 
Richtlijn 2006/112/EG is, mits dergelijke 
btw-bedragen niet verschuldigd zijn voor 
de totstandbrenging van infrastructuur.

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn en betaald worden door een 
begunstigde die geen niet-
belastingplichtige zoals omschreven in 
artikel 13, lid 1, eerste alinea, van Richtlijn 
2006/112/EG is en als zij voor de 
begunstigden van de steun reële kosten 
vertegenwoordigen die daadwerkelijk zijn 
gemaakt om de maatregel of het project 
uit te voeren.

Or. it

Motivering

Voor sommige begunstigden van de verschillende programma's is btw een uitgavenpost, net 
zoals de kosten van investeringen, technische kosten en algemene kosten. Voor bepaalde 
soorten begunstigden, die geen btw-vrijstelling kunnen krijgen noch de gemaakte btw-kosten 
op een later moment kunnen terugkrijgen, vormen deze kosten een beperking die veel 
potentiële aanvragers ervan weerhoudt een steunaanvraag in te dienen.
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Amendement 1091
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 59 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn en betaald worden door een 
begunstigde die geen niet-
belastingplichtige zoals omschreven in 
artikel 13, lid 1, eerste alinea, van 
Richtlijn 2006/112/EG is, mits dergelijke 
btw-bedragen niet verschuldigd zijn voor
de totstandbrenging van infrastructuur. 

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn.

Or. de

Amendement 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 59 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn en betaald worden door een 
begunstigde die geen niet-
belastingplichtige zoals omschreven in 
artikel 13, lid 1, eerste alinea, van 
Richtlijn 2006/112/EG is, mits dergelijke 
btw-bedragen niet verschuldigd zijn voor 
de totstandbrenging van infrastructuur.

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn.

Or. en
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Amendement 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 59 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn en betaald worden door een 
begunstigde die geen niet-
belastingplichtige zoals omschreven in 
artikel 13, lid 1, eerste alinea, van 
Richtlijn 2006/112/EG is, mits dergelijke 
btw-bedragen niet verschuldigd zijn voor 
de totstandbrenging van infrastructuur.

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn.

Or. en

Amendement 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 59 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn en betaald worden door een 
begunstigde die geen niet-
belastingplichtige zoals omschreven in 
artikel 13, lid 1, eerste alinea, van 
Richtlijn 2006/112/EG is, mits dergelijke 
btw-bedragen niet verschuldigd zijn voor 
de totstandbrenging van infrastructuur.

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn.

Or. en
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Amendement 1095
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 59 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn en betaald worden door een 
begunstigde die geen niet-
belastingplichtige zoals omschreven in 
artikel 13, lid 1, eerste alinea, van 
Richtlijn 2006/112/EG is, mits dergelijke 
btw-bedragen niet verschuldigd zijn voor 
de totstandbrenging van infrastructuur.

c) terugvorderbare belasting op de 
toegevoegde waarde (btw).

Or. en

Amendement 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 60 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concrete acties die door de GSK-
fondsen worden ondersteund, moeten 
behoudens de afwijkingen in de leden 2 en 
3 en de fondsspecifieke voorschriften, 
worden uitgevoerd in het gebied dat 
bestreken wordt door het programma in het 
kader waarvan de steun wordt verleend 
("het programmagebied").

1. Concrete acties die door de GSK-
fondsen worden ondersteund, moeten 
behoudens de afwijkingen in de leden 2 en 
3 en de fondsspecifieke voorschriften, 
worden uitgevoerd in het gebied dat 
bestreken wordt door het programma in het 
kader waarvan de steun wordt verleend 
("het programmagebied, of het 
programmagebied van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds").

Or. sk
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Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 60 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit kan aanvaarden dat 
een concrete actie buiten het 
programmagebied, maar binnen de Unie, 
wordt uitgevoerd als aan alle volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

2. De beheersautoriteit kan aanvaarden dat 
een concrete actie buiten het 
programmagebied, of het 
programmagebied van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, maar 
binnen de Unie, wordt uitgevoerd als aan 
alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 60 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de concrete actie komt ten goede aan het 
programmagebied;

a) de concrete actie komt ten goede aan het 
programmagebied, of het 
programmagebied van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds;

Or. sk
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Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 60 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het totaalbedrag dat in het kader van het 
programma aan concrete acties buiten het 
programmagebied wordt toegewezen, 
bedraagt niet meer dan 10% van de steun 
uit het EFRO, het Cohesiefonds en het 
EFMZV op het niveau van de prioriteit en 
niet meer dan 3% van de steun uit het 
Elfpo op het niveau van het programma;

b) het totaalbedrag dat in het kader van het 
programma, of het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, aan 
concrete acties buiten het 
programmagebied wordt toegewezen, 
bedraagt niet meer dan 10% van de steun 
uit het EFRO, het Cohesiefonds en het 
EFMZV op het niveau van de prioriteit en 
niet meer dan 3% van de steun uit het 
Elfpo op het niveau van het programma, of 
het programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds;

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.

Amendement 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 60 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het totaalbedrag dat in het kader van het 
programma aan concrete acties buiten het 
programmagebied wordt toegewezen, 

b) het totaalbedrag dat in het kader van het 
programma aan concrete acties buiten het 
programmagebied wordt toegewezen, 
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bedraagt niet meer dan 10% van de steun 
uit het EFRO, het Cohesiefonds en het 
EFMZV op het niveau van de prioriteit en 
niet meer dan 3% van de steun uit het 
Elfpo op het niveau van het programma;

bedraagt niet meer dan 10% van de steun 
uit het EFRO, het Cohesiefonds en het 
EFMZV op het niveau van de prioriteit en 
niet meer dan 5% van de steun uit het 
Elfpo op het niveau van het programma;

Or. en

Amendement 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 60 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het totaalbedrag dat in het kader van het 
programma aan concrete acties buiten het 
programmagebied wordt toegewezen, 
bedraagt niet meer dan 10% van de steun 
uit het EFRO, het Cohesiefonds en het 
EFMZV op het niveau van de prioriteit en 
niet meer dan 3% van de steun uit het 
Elfpo op het niveau van het programma;

b) het totaalbedrag dat in het kader van het 
programma aan concrete acties buiten het 
programmagebied wordt toegewezen, 
bedraagt niet minder dan 1% en niet meer 
dan 10% van de steun uit het EFRO, het 
Cohesiefonds en het EFMZV op het niveau 
van de prioriteit en niet meer dan 3% van 
de steun uit het Elfpo op het niveau van het 
programma; deze bedragen kunnen 
worden toegekend aan maatregelen zoals 
bedoeld in artikel 87, lid 2, punt c, sub v) 
en vi).

Or. fr

Motivering

Partners dienen ertoe te worden aangespoord een deel van hun budget buiten hun 
programmagebied te investeren, bijvoorbeeld in maatregelen voor grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale samenwerking en in macroregionale strategieën en 
strategieën voor zeebekkens, zodat er daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het beginsel 
van territoriale cohesie.

Amendement 1102
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 60 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het toezichtcomité heeft met de 
betrokken concrete actie of soorten 
concrete acties ingestemd;

Schrappen.

Or. en

Amendement 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 60 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichtingen van de autoriteiten 
voor het programma in verband met 
beheer, controle en audit van de concrete 
actie worden vervuld door de autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor het 
programma in het kader waarvan de 
concrete actie wordt ondersteund, of zij 
sluiten overeenkomsten met autoriteiten in 
het gebied waar de concrete actie wordt 
uitgevoerd mits aan de voorwaarden in lid 
2, onder a), en de verplichtingen in verband 
met beheer, controle en audit van de 
concrete actie wordt voldaan.

d) de verplichtingen van de autoriteiten 
voor het programma, of het programma 
van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, in verband met 
beheer, controle en audit van de concrete 
actie worden vervuld door de autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor het 
programma, of het programma van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, in 
het kader waarvan de concrete actie wordt 
ondersteund, of zij sluiten overeenkomsten 
met autoriteiten in het gebied waar de 
concrete actie wordt uitgevoerd mits aan de 
voorwaarden in lid 2, onder a), en de 
verplichtingen in verband met beheer, 
controle en audit van de concrete actie 
wordt voldaan..

Or. sk

Motivering

Omwille van de toevoeging van het innovatiedeel aan het gemeenschappelijk strategisch 
kader.


