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Amendement 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 61 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een concrete actie een investering in 
infrastructuur of een productieve 
investering omvat, wordt de bijdrage uit de 
GSK-fondsen terugbetaald wanneer binnen 
vijf jaar na de eindbetaling aan de 
begunstigde of in voorkomend geval 
binnen een in de voorschriften betreffende 
staatssteun gestelde termijn ten aanzien van 
deze concrete actie:

Als een concrete actie een investering in 
infrastructuur of een productieve 
investering omvat, wordt de bijdrage uit de 
GSK-fondsen terugbetaald wanneer binnen 
tien jaar na de eindbetaling aan de 
begunstigde of in voorkomend geval 
binnen een in de voorschriften betreffende 
staatssteun gestelde termijn ten aanzien van 
deze concrete actie:

Or. de

Motivering

Zie paragraaf 77 van de resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het vijfde 
cohesieverslag van de Commissie en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 
(2011/2035(INI))

Amendement 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 61 – lid 1 – eerste alinea 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een concrete actie een investering in 
infrastructuur of een productieve 
investering omvat, wordt de bijdrage uit de 
GSK-fondsen terugbetaald wanneer binnen 
vijf jaar na de eindbetaling aan de 
begunstigde of in voorkomend geval 
binnen een in de voorschriften betreffende 
staatssteun gestelde termijn ten aanzien van 
deze concrete actie:

Als een concrete actie een investering in 
infrastructuur of een productieve 
investering omvat, wordt de bijdrage uit de 
GSK-fondsen terugbetaald wanneer binnen 
tien jaar na de eindbetaling aan de 
begunstigde of in voorkomend geval 
binnen een in de voorschriften betreffende 
staatssteun gestelde termijn ten aanzien van 
deze concrete actie:

Or. en
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Amendement 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 61 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een concrete actie een investering in 
infrastructuur of een productieve 
investering omvat, wordt de bijdrage uit de 
GSK-fondsen terugbetaald wanneer binnen 
vijf jaar na de eindbetaling aan de 
begunstigde of in voorkomend geval 
binnen een in de voorschriften betreffende 
staatssteun gestelde termijn ten aanzien van 
deze concrete actie:

Als een concrete actie een investering in 
infrastructuur of een productieve 
investering omvat, uitgezonderd wanneer 
het einde van de levensduur van het 
product is bereikt en het van de 
inventarisatielijst is verwijderd en is 
afgeboekt overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving, wordt de bijdrage uit de GSK-
fondsen terugbetaald wanneer binnen vijf 
jaar na de eindbetaling aan de begunstigde 
of in voorkomend geval binnen een in de 
voorschriften betreffende staatssteun 
gestelde termijn ten aanzien van deze 
concrete actie:

Or. es

Motivering

De levensduur is in sommige gevallen korter dan vijf jaar of de periode van duurzaamheid 
van de concrete actie, vooral in het geval van investeringen in apparatuur voor O&O. We 
achten het dan ook noodzakelijk een uitzonderingsregel op te nemen voor dergelijke situaties.

Amendement 1107
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 61 – lid 1 – eerste alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een verandering in de aard van de 
eigendom van een 
infrastructuurvoorziening plaatsvindt 
waardoor een onderneming of een 
overheidsinstantie een onrechtmatig 

(b) een verandering in de aard van de 
eigendom van een 
infrastructuurvoorziening plaatsvindt 
waardoor een onderneming of een 
overheidsinstantie een onrechtmatig 
voordeel behaalt, tenzij de exploitatie of 
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voordeel behaalt; of eigendom van infrastructuur die uit de 
structuurfondsen werd medegefinancierd 
in het kader van een concurrerend bod 
dat voldoet aan de EU-wetgeving aan een 
ondernemer wordt overgedragen; of

Or. en

Amendement 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 61 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de beoordeling van projecten 
met kosten van meer dan 25 miljoen euro 
moet de Commissie over alle nodige 
informatie beschikken om te kunnen 
beoordelen of de financiële bijdrage van 
de fondsen zou leiden tot een aanzienlijk 
verlies van arbeidsplaatsen in bestaande 
vestigingen in de Europese Unie, om te 
garanderen dat de financiering door de 
Gemeenschap de verplaatsing van 
productieactiviteiten binnen de Unie niet 
bevordert.

Or. de

Amendement 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor door het ESF ondersteunde 
concrete acties en voor door de andere 
GSK-fondsen ondersteunde concrete acties 
die geen investering in infrastructuur of 

2. Voor door het ESF ondersteunde 
concrete acties en voor door de andere 
GSK-fondsen ondersteunde concrete acties 
die geen investering in infrastructuur of 
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een productieve investering omvatten, 
wordt de bijdrage uit het Fonds alleen 
terugbetaald als de acties onderworpen zijn 
aan een verplichting tot behoud van de 
investering krachtens de toepasselijke 
voorschriften betreffende staatssteun en als 
binnen de in die voorschriften gestelde 
termijn een productieactiviteit van de 
concrete acties wordt beëindigd of 
verplaatst.

een productieve investering omvatten, 
wordt de bijdrage uit het Fonds alleen 
terugbetaald als de acties onderworpen zijn 
aan een verplichting tot behoud van de 
investering krachtens de toepasselijke 
voorschriften betreffende staatssteun en als 
binnen tien jaar een productieactiviteit van 
de concrete acties wordt beëindigd of 
verplaatst.

Or. en

Amendement 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 61 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op bijdragen aan of door 
financieringsinstrumenten, noch op 
concrete acties waarvan een 
productieactiviteit wordt beëindigd wegens 
een niet-frauduleus faillissement.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op concrete acties waarvan een 
productieactiviteit wordt beëindigd wegens 
een niet-frauduleus faillissement.

Or. en

Amendement 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 61 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing op concrete acties die bestaan 
in de aanschaf van roerende goederen die 
van de inventarislijst van begunstigde 
worden geschrapt zodra het einde van de 
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levensduur is bereikt en overeenkomstig 
de toepasselijke wetgeving worden 
afgeboekt.

Or. es

Motivering

Se considera que para determinar la invariabilidad de las operaciones se debería tener en 
cuenta que, cuando se hacen inversiones en bienes muebles (por ejemplo, inversiones en 
equipamiento de I + D) los bienes adquiridos tienen una vida útil determinada, que en 
muchos casos puede ser inferior al período de invariabilidad de las operaciones que 
contempla el mencionado apartado 1 del artículo 61. Esto implica que el beneficiario de los 
fondos estructurales deba mantener, en su balance y físicamente en sus instalaciones, equipos 
que ya no son útiles, con el consiguiente perjuicio económico.

Amendement 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 – artikel 63 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van de lidstaten Verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
de groeperingen van lidstaten die samen 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 – artikel 63 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vervullen de verplichtingen 1. De lidstaten of de groeperingen van 
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in verband met beheer, controle en audit en 
nemen de verantwoordelijkheden op zich 
die zijn neergelegd in de voorschriften 
voor gedeeld beheer, zoals opgenomen in 
het Financieel Reglement en de 
fondsspecifieke voorschriften. In 
overeenstemming met het beginsel van 
gedeeld beheer zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor het beheer en de 
controle van de programma's.

lidstaten die samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht,
vervullen de verplichtingen in verband met 
beheer, controle en audit en nemen de 
verantwoordelijkheden op zich die zijn 
neergelegd in de voorschriften voor 
gedeeld beheer, zoals opgenomen in het 
Financieel Reglement en de 
fondsspecifieke voorschriften. In 
overeenstemming met het beginsel van 
gedeeld beheer zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor het beheer en de 
controle van de programma's.
Groeperingen van lidstaten die samen een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht zijn verantwoordelijk 
voor de aansturing van en het toezicht op 
het programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 – artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat hun 
beheers- en controlesystemen voor 
programma's overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften worden 
opgezet en dat de systemen doeltreffend 
functioneren.

2. De lidstaten of de groeperingen van 
lidstaten die samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht,
waarborgen dat hun beheers- en 
controlesystemen voor programma's 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften worden opgezet en dat de 
systemen doeltreffend functioneren.

Or. sk
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Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1115
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 63 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen een procedure vast 
voor onafhankelijk onderzoek en 
afhandeling van klachten in verband met 
de selectie of uitvoering van de concrete 
acties waarvoor medefinanciering uit de 
GSK-fondsen wordt ontvangen en passen 
die procedure toe. De lidstaten brengen op 
verzoek aan de Commissie verslag uit van 
de resultaten van deze onderzoeken.

Schrappen

Or. en

Amendement 1116
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 63 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen een procedure vast 
voor onafhankelijk onderzoek en 
afhandeling van klachten in verband met 
de selectie of uitvoering van de concrete 
acties waarvoor medefinanciering uit de 
GSK-fondsen wordt ontvangen en passen 
die procedure toe. De lidstaten brengen op 
verzoek aan de Commissie verslag uit van 
de resultaten van deze onderzoeken.

3. De lidstaten stellen een procedure vast 
met een gelijke vertegenwoordiging van 
de beheersautoriteit en de organisatie die 
de begunstigde vertegenwoordigt en ze 
garanderen een onafhankelijk onderzoek 
en afhandeling van klachten in verband 
met de selectie, uitvoering, audits en 
betalingen of de uitvoering van de 
concrete acties waarvoor medefinanciering 
uit de GSK-fondsen wordt ontvangen en 
passen die procedure toe. De lidstaten 
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brengen aan de Commissie verslag uit van 
de resultaten van deze onderzoeken en van 
de voorgestelde oplossingen met het doel 
een portaal op te zetten ter informatie van 
de in artikel 5 bedoelde 
beheersautoriteiten, begunstigden en 
partners;

Or. en

Amendement 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 – artikel 63 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen een procedure vast 
voor onafhankelijk onderzoek en 
afhandeling van klachten in verband met 
de selectie of uitvoering van de concrete 
acties waarvoor medefinanciering uit de 
GSK-fondsen wordt ontvangen en passen 
die procedure toe. De lidstaten brengen op 
verzoek aan de Commissie verslag uit van 
de resultaten van deze onderzoeken.

3. De lidstaten of de groeperingen van 
lidstaten die samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht,
stellen een procedure vast voor 
onafhankelijk onderzoek en afhandeling 
van klachten in verband met de selectie of 
uitvoering van de concrete acties waarvoor 
medefinanciering uit de GSK-fondsen 
wordt ontvangen en passen die procedure 
toe. De lidstaten of de groeperingen van 
lidstaten die samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht,
brengen op verzoek aan de Commissie 
verslag uit van de resultaten van deze 
onderzoeken

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1118
Monika Smolková, Anna Záborská
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Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 – artikel 63 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor alle officiële uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaat en de 
Commissie wordt een systeem voor 
elektronische gegevensuitwisseling 
gebruikt dat wordt opgericht 
overeenkomstig de door de Commissie 
door middel van uitvoeringshandelingen 
vastgestelde voorwaarden. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

4. Voor alle officiële uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaat of de 
groepering van lidstaten die samen een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht enerzijds en de 
Commissie anderzijds wordt een systeem 
voor elektronische gegevensuitwisseling 
gebruikt dat wordt opgericht 
overeenkomstig de door de Commissie 
door middel van uitvoeringshandelingen 
vastgestelde voorwaarden. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1119
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 63 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor alle officiële uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaat en de 
Commissie wordt een systeem voor 
elektronische gegevensuitwisseling 
gebruikt dat is opgezet overeenkomstig de 
voorwaarden die de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen heeft 
vastgesteld. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

4. Voor alle officiële uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaat en de 
Commissie wordt een systeem voor 
elektronische gegevensuitwisseling 
gebruikt dat is opgezet overeenkomstig de 
voorwaarden die de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen heeft 
vastgesteld. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure. Waar mogelijk 
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worden de gegevens naar geslacht 
uitgesplitst.

Or. en

Amendement 1120
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Amendement 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Het doel is de uitbreiding van instanties en actoren te vermijden omdat dat het beheers- en 
auditsysteem nog complexer zou maken. Hoewel het Europees Parlement andere besluiten 
over deze kwestie genomen heeft, vinden wij dat de Commissie Regionale ontwikkeling haar 
standpunt over de accreditatieprocedure kenbaar moet maken.

Amendement 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 64



AM\903905NL.doc 13/183 PE491.056v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. es

Amendement 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 64 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 56, lid 3, van het 
Financieel Reglement wordt elke instantie 
die verantwoordelijk is voor het beheer en 
de controle van uitgaven uit de GSK-
fondsen, bij formeel besluit van een 
accreditatie-autoriteit op ministerieel 
niveau geaccrediteerd.

1. Overeenkomstig artikel 56, lid 3, van het 
Financieel Reglement wordt elke instantie 
die verantwoordelijk is voor het beheer en 
de controle van uitgaven uit de GSK-
fondsen, bij formeel besluit van een 
accreditatie-autoriteit op ministerieel 
niveau geaccrediteerd, op voorwaarde dat 
de Commissie in de voorafgaande 
programmeringsperioden voldoende 
vertrouwen heeft gekregen in de 
administratieve structuren van de lidstaat;

Or. de

Amendement 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 64 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer er tijdens voorafgaande 
programmeringsperioden twijfels zijn 
ontstaan over de administratieve 
capaciteiten van een lidstaat neemt de 
Commissie de taken van een accreditatie-
autoriteit op zich;
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Or. de

Amendement 1125
Ivars Godmanis

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 64 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De accreditatie-autoriteit controleert de 
geaccrediteerde instantie en trekt de 
accreditatie bij formeel besluit in als niet 
meer aan een of meer accreditatiecriteria 
wordt voldaan, tenzij de instantie binnen 
een door de accreditatie-autoriteit aan de 
hand van de ernst van het probleem te 
bepalen voorwaardelijke termijn de nodige 
corrigerende maatregelen neemt. Wanneer 
de accreditatie-autoriteit een 
voorwaardelijke termijn voor een 
geaccrediteerde instantie of een besluit tot 
intrekking vaststelt, stelt zij de Commissie 
daarvan onmiddellijk in kennis.

4. De accreditatie-autoriteit controleert de 
geaccrediteerde instantie en trekt de 
accreditatie bij formeel besluit in als niet 
meer aan een of meer accreditatiecriteria 
wordt voldaan, tenzij de instantie binnen 
een door de accreditatie-autoriteit aan de 
hand van de ernst van het probleem te 
bepalen voorwaardelijke termijn de nodige 
corrigerende maatregelen neemt. Wanneer 
de accreditatie-autoriteit een 
voorwaardelijke termijn voor een 
geaccrediteerde instantie of een besluit tot 
intrekking vaststelt, stelt zij de Commissie 
daarvan onmiddellijk in kennis. De 
lidstaten kunnen ervoor kiezen om geen 
aparte accreditatie-autoriteit op te zetten, 
maar het accreditatieproces met een 
bestaande onafhankelijke auditinstantie te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 – artikel 64 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaat kan een coördinerende 
instantie aanwijzen die tot taak heeft 
contact met de Commissie te houden en 
informatie aan de Commissie te 

5. De lidstaat of de groepering van 
lidstaten die samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht, kan 
een coördinerende instantie aanwijzen die 
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verstrekken, te bevorderen dat de 
voorschriften van de Unie op 
geharmoniseerde wijze worden toegepast, 
een syntheseverslag met een nationaal 
overzicht van alle beheersverklaringen en 
auditoordelen op te stellen en de uitvoering 
van corrigerende maatregelen voor 
tekortkomingen van algemene aard te 
coördineren.

tot taak heeft contact met de Commissie te 
houden en informatie aan de Commissie te 
verstrekken, te bevorderen dat de 
voorschriften van de Unie op 
geharmoniseerde wijze worden toegepast, 
een syntheseverslag met een nationaal 
overzicht van alle beheersverklaringen en 
auditoordelen op te stellen en de uitvoering 
van corrigerende maatregelen voor 
tekortkomingen van algemene aard te 
coördineren.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 64 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie publiceert ieder jaar 
een verslag over de maatregelen die de 
Commissie en de lidstaten hebben 
genomen als bijdrage tot de 
vereenvoudiging (artikel 4, lid 10); 
daarbij moet rekening worden gehouden 
met het evenredigheidsbeginsel (artikel 4, 
lid 5);

Or. de

Amendement 1128
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 65 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de beschikbare informatie, 
met inbegrip van de 
accreditatieprocedure, de jaarlijkse 
beheersverklaring, de jaarlijkse 
controleverslagen, het jaarlijkse 
auditoordeel, het jaarverslag over de 
uitvoering en de door instanties van de 
lidstaten en de Unie uitgevoerde audits, 
gaat de Commissie na of de lidstaten 
beheers- en controlesystemen hebben 
opgezet die aan deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften voldoen en 
of die systemen tijdens de uitvoering van 
de programma's doeltreffend functioneren.

1. Op basis van de beschikbare informatie, 
de jaarlijkse controleverslagen, het 
jaarlijkse auditoordeel, het jaarverslag over 
de uitvoering en de door instanties van de 
lidstaten en de Unie uitgevoerde audits, 
gaat de Commissie na of de lidstaten 
beheers- en controlesystemen hebben 
opgezet die aan deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften voldoen en 
of die systemen tijdens de uitvoering van 
de programma's doeltreffend functioneren.

Or. de

Amendement 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 – artikel 65 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de beschikbare informatie, 
met inbegrip van de accreditatieprocedure, 
de jaarlijkse beheersverklaring, de 
jaarlijkse controleverslagen, het jaarlijkse 
auditoordeel, het jaarverslag over de 
uitvoering en de door instanties van de 
lidstaten en de Unie uitgevoerde audits, 
gaat de Commissie na of de lidstaten 
beheers- en controlesystemen hebben 
opgezet die aan deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften voldoen en 
of die systemen tijdens de uitvoering van 
de programma's doeltreffend functioneren.

1. Op basis van de beschikbare informatie, 
met inbegrip van de accreditatieprocedure, 
de jaarlijkse beheersverklaring, de 
jaarlijkse controleverslagen, het jaarlijkse 
auditoordeel, het jaarverslag over de 
uitvoering en de door instanties van de 
lidstaten en de Unie uitgevoerde audits, 
gaat de Commissie na of de lidstaten of de 
groeperingen van lidstaten die samen een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht, beheers- en 
controlesystemen hebben opgezet die aan 
deze verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften voldoen en of die systemen 
tijdens de uitvoering van de programma's 
doeltreffend functioneren.

Or. sk
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Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 65 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de door de lidstaten 
uitgevoerde audits, kunnen ambtenaren van 
de Commissie of gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie na 
behoorlijke voorafgaande kennisgeving 
audits of controles ter plaatse verrichten. 
Bij deze audits of controles kan het in het 
bijzonder gaan om een verificatie van de 
doeltreffende werking van de beheers- en 
controlesystemen voor een programma of 
een deel ervan, concrete acties en een 
beoordeling van het goede financiële 
beheer van concrete acties of programma’s. 
Aan deze audits mogen ambtenaren of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
lidstaat deelnemen.

Onverminderd de door de lidstaten 
uitgevoerde audits, kunnen ambtenaren van 
de Commissie of gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie na 
een voorafgaande kennisgeving van ten 
minste 10 werkdagen, behalve in 
dringende gevallen, audits of controles ter 
plaatse verrichten. Bij deze audits of 
controles kan het in het bijzonder gaan om 
een verificatie van de doeltreffende 
werking van de beheers- en 
controlesystemen voor een programma of 
een deel ervan, concrete acties en een 
beoordeling van het goede financiële 
beheer van concrete acties of programma’s. 
Aan deze audits mogen ambtenaren of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
lidstaat deelnemen.

Or. en

Motivering

Dit amendement herstelt het oude gebruik uit de huidige programmeringsperiode weer in ere 
(artikel 72 van 1083/2006).

Amendement 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 65 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de door de lidstaten 
uitgevoerde audits, kunnen ambtenaren van 
de Commissie of gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie na 
behoorlijke voorafgaande kennisgeving 
audits of controles ter plaatse verrichten.
Bij deze audits of controles kan het in het 
bijzonder gaan om een verificatie van de 
doeltreffende werking van de beheers- en 
controlesystemen voor een programma of 
een deel ervan, concrete acties en een 
beoordeling van het goede financiële 
beheer van concrete acties of programma's.
Aan deze audits mogen ambtenaren of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
lidstaat deelnemen.

Onverminderd de door de lidstaten 
uitgevoerde audits, kunnen ambtenaren van 
de Commissie of gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie na 
behoorlijke voorafgaande kennisgeving 
audits of controles ter plaatse verrichten.
Bij deze audits of controles kan het in het 
bijzonder gaan om een verificatie van de 
doeltreffende werking van de beheers- en 
controlesystemen voor een programma of 
een deel ervan, concrete acties en een 
beoordeling van het goede financiële 
beheer van concrete acties of programma's.
Aan deze audits mogen ambtenaren of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
lidstaat of van de groepering van lidstaten 
die samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht, 
deelnemen.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 65 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ambtenaren van de Commissie of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
Commissie die naar behoren bevoegd zijn 
tot het verrichten van audits ter plaatse, 
krijgen inzage in alle gegevens, 
documenten en metagegevens over de door 
de GSK-fondsen gesteunde concrete acties, 
ongeacht de aard van de drager, of tot de 

Ambtenaren van de Commissie of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
Commissie die naar behoren bevoegd zijn 
tot het verrichten van audits ter plaatse, 
krijgen inzage in alle gegevens, 
documenten en metagegevens over de door 
de GSK-fondsen gesteunde concrete acties, 
ongeacht de aard van de drager, of tot de 
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beheers- en controlesystemen. De lidstaten 
verstrekken de Commissie op verzoek 
kopieën van deze gegevens, documenten 
en metagegevens.

beheers- en controlesystemen. De lidstaten 
of de groeperingen van lidstaten die 
samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht,
verstrekken de Commissie op verzoek 
kopieën van deze gegevens, documenten 
en metagegevens.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 65 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan verlangen dat een 
lidstaat de nodige maatregelen neemt om 
de doeltreffende werking van zijn beheers-
en controlesystemen of de juistheid van de 
uitgaven overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften te 
waarborgen.

3. De Commissie kan verlangen dat een 
lidstaat of een groepering van lidstaten die 
samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht, de 
nodige maatregelen neemt om de 
doeltreffende werking van zijn beheers- en 
controlesystemen of de juistheid van de 
uitgaven overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften te 
waarborgen.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1134
Monika Smolková, Anna Záborská
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 65 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan verlangen dat een 
lidstaat onderzoek doet naar een bij de 
Commissie ingediende klacht in verband 
met de selectie of uitvoering van concrete 
acties waarvoor medefinanciering uit de 
GSK-fondsen wordt ontvangen of de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem.

4. De Commissie kan verlangen dat een 
lidstaat of een groepering van lidstaten die 
samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht, 
onderzoek doet naar een bij de Commissie 
ingediende klacht in verband met de 
selectie of uitvoering van concrete acties 
waarvoor medefinanciering uit de GSK-
fondsen wordt ontvangen of de werking 
van het beheers- en controlesysteem.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1135
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 65 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Audits en controles worden 
uitgevoerd krachtens het ″Slechts één″-
beginsel van de SBA en moeten in 
verhouding staan tot de hoogte van de aan 
een concrete actie toegewezen staatssteun 
en het risico daarvan. Het is de taak van 
het Coördinatiecomité voor de Fondsen 
uit artikel 143 om de 
uitvoeringsbepalingen vast te leggen;

Or. en
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Amendement 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 66 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vastleggingen van de Unie voor elk 
programma geschieden in de periode van 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2020 
in jaarlijkse tranches voor elk Fonds. Het 
besluit van de Commissie tot vaststelling 
van een programma vormt het 
financieringsbesluit in de zin van artikel 
75, lid 2, van het Financieel Reglement en 
vormt na kennisgeving aan de betrokken 
lidstaat een juridische verbintenis in de zin 
van dat reglement.

De vastleggingen van de Unie voor elk 
programma of programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, 
geschieden in de periode van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2020 in 
jaarlijkse tranches voor elk Fonds. Het 
besluit van de Commissie tot vaststelling 
van een programma of een programma 
van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds vormt het 
financieringsbesluit in de zin van artikel 
75, lid 2, van het Financieel Reglement en 
vormt na kennisgeving aan de betrokken 
lidstaat een juridische verbintenis in de zin 
van dat reglement.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1137
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vastleggingen voor de prestatiereserve 
en de reserve voor groei en
concurrentievermogen geschieden na 
vaststelling van het besluit van de 
Commissie tot goedkeuring van de 
wijziging van het programma.

Schrappen
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Or. de

Amendement 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vastleggingen voor de prestatiereserve 
en de reserve voor groei en 
concurrentievermogen geschieden na 
vaststelling van het besluit van de 
Commissie tot goedkeuring van de 
wijziging van het programma.

Schrappen

Or. es

Amendement 1139
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vastleggingen voor de prestatiereserve 
geschieden na vaststelling van het besluit 
van de Commissie tot goedkeuring van de 
wijziging van het programma.

Schrappen

Or. en

Amendement 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vastleggingen voor de prestatiereserve De vastleggingen voor de prestatiereserve 
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geschieden na vaststelling van het besluit 
van de Commissie tot goedkeuring van de 
wijziging van het programma.

geschieden na vaststelling van het besluit 
van de Commissie tot goedkeuring van de 
wijziging van het programma, of het 
programma van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1141
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 66 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen in Hoofdstuk I en II 
belemmeren geenszins de volledige 
betaling van de staatssteun die de 
begunstigde toekomt en hebben geen 
negatieve invloed op het economische en 
financiële belang van een succesvolle 
voltooiing;

Or. en

Amendement 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 67 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingen gebeuren in de vorm van 
een voorfinanciering, tussentijdse 
betalingen, eventuele betalingen van het 
jaarlijkse saldo en een betaling van het 
eindsaldo.

2. De betalingen gebeuren in de vorm van 
een voorfinanciering, tussentijdse 
betalingen en een betaling van het 
eindsaldo.
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Or. fr

Amendement 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 67 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingen gebeuren in de vorm van 
een voorfinanciering, tussentijdse 
betalingen, eventuele betalingen van het 
jaarlijkse saldo en een betaling van het 
eindsaldo.

2. De betalingen gebeuren in de vorm van 
een voorfinanciering, tussentijdse 
betalingen en een betaling van het 
eindsaldo.

Or. it

Motivering

De jaarlijkse procedure voor de goedkeuring van rekeningen kan leiden tot hogere 
administratieve lasten voor de beheersautoriteiten.

Amendement 1144
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 67 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Van de begunstigden kan niet 
worden verlangd dat zij een deel van de 
overheidsmiddelen voorschieten: de 
lidstaten moeten de financiering en 
tussentijdse betalingen van de concrete 
actie voorafgaand aan de eerste en 
volgende fasen tijdig verrichten om 
ongerechtvaardigde onderbrekingen van 
de concrete actie te voorkomen;

Or. en
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Amendement 1145
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 67 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Bij te late betaling aan de 
begunstigden vanwege het niet naleven 
van de termijnen in de teksten of 
oponthoud in de afhandeling van zaken is 
rente verschuldigd overeenkomstig de 
EU-wetgeving inzake betalingscondities;

Or. en

Amendement 1146
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 67 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Erkende begunstigden, 
vertegenwoordigende intermediaire 
organisaties die non-bankgaranties 
kunnen overleggen en organisaties die 
eerder met overheidsfinanciering acties 
hebben uitgevoerd, hoeven geen 
bankgarantie te overleggen. De 
beheersautoriteiten moeten in elk geval 
het gebruik van bankgaranties 
verminderen en de voorkeur aan andere 
garantievormen geven. De organen voor 
geschillenbeslechting krachtens artikel 
63, lid 3, zijn bevoegd om klachten op dit 
gebied af te handelen.

Or. en

Amendement 1147
Monika Smolková, Anna Záborská
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 71 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bedragen die worden vermeld in 
programma's die door de lidstaten worden 
ingediend, in uitgavenramingen, in 
uitgavenstaten, in betalingsverzoeken en in 
jaarrekeningen en de uitgaven die worden 
vermeld in de jaarverslagen en het 
eindverslag over de uitvoering, luiden in 
euro's.

De bedragen die worden vermeld in 
programma’s of programma’s van 
macroregionale ontwikkelingsfondsen die 
worden ingediend door de lidstaten of de 
groeperingen van lidstaten die samen een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht, alsook in 
uitgavenramingen, in uitgavenstaten, in 
betalingsverzoeken en in jaarrekeningen en 
de uitgaven die worden vermeld in de 
jaarverslagen en het eindverslag over de 
uitvoering, luiden in euro's.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 71 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 71 bis
Algemeen beginsel van het gebruik van 

voorfinanciering
De voorfinanciering wordt uitsluitend 
gebruikt om betalingen aan begunstigden 
ter uitvoering van het programma te 
verrichten. Zij wordt hiertoe onverwijld 
aan de verantwoordelijke instantie ter 
beschikking gesteld.

Or. en
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Motivering

Artikel 72, lid 2, van het voorstel van het Comité voor regionaal beleid lijkt alleen voor 
initiële voorfinanciering het algemene beginsel te vermelden. Dit amendement is bedoeld om 
dat beginsel tot een algemene regel te maken die geldt voor alle fondsen die vallen onder dat 
Comité en alle voorfinanciering daaruit.

Amendement 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 72 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van het programma betaalt de 
Commissie een initieel 
voorfinancieringsbedrag voor de hele 
programmeringsperiode. Het initiële 
voorfinancieringsbedrag wordt 
overeenkomstig de budgettaire behoeften 
in tranches uitgekeerd. De tranches worden 
in de fondsspecifieke voorschriften 
vastgesteld.

1. Na het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van het programma of het 
programma van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds betaalt de Commissie 
een initieel voorfinancieringsbedrag voor 
de hele programmeringsperiode. Het 
initiële voorfinancieringsbedrag wordt 
overeenkomstig de budgettaire behoeften 
in tranches uitgekeerd. De tranches worden 
in de fondsspecifieke voorschriften 
vastgesteld.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voorfinanciering wordt uitsluitend 
gebruikt om betalingen aan begunstigden 
ter uitvoering van het programma te 

Schrappen
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verrichten. Zij wordt hiertoe onverwijld 
aan de verantwoordelijke instantie ter 
beschikking gesteld.

Or. en

Motivering

Artikel 72, lid 2, van het voorstel van het Comité voor regionaal beleid lijkt alleen voor 
initiële voorfinanciering het algemene beginsel te vermelden. Dit amendement is bedoeld om 
dat beginsel tot een algemene regel te maken die geldt voor alle fondsen die vallen onder dat 
Comité en alle voorfinanciering daaruit.

Amendement 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voorfinanciering wordt uitsluitend 
gebruikt om betalingen aan begunstigden 
ter uitvoering van het programma te 
verrichten. Zij wordt hiertoe onverwijld 
aan de verantwoordelijke instantie ter 
beschikking gesteld.

2. De voorfinanciering wordt uitsluitend 
gebruikt om betalingen aan begunstigden 
ter uitvoering van het programma of het 
programma van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds te verrichten. Zij 
wordt hiertoe onverwijld aan de 
verantwoordelijke instantie ter beschikking 
gesteld.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1152
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 72 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De begunstigden kunnen ervoor 
kiezen om de concrete actie die aan de 
uitvoering van het programma gekoppeld 
is pas vast te leggen na ontvangst van de 
voorfinanciering of nadat de 
beheersautoriteit zich tot een 
betalingstermijn verplicht heeft;

Or. en

Amendement 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 73 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het als initiële voorfinanciering 
uitgekeerde bedrag moet uiterlijk bij 
afsluiting van het programma volledig zijn 
behandeld in het kader van de goedkeuring 
van de rekeningen van de Commissie.

Het als initiële voorfinanciering 
uitgekeerde bedrag moet uiterlijk bij 
afsluiting van het programma of het 
programma van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds volledig zijn 
behandeld in het kader van de goedkeuring 
van de rekeningen van de Commissie.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1154
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 74 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin 
van het Financieel Reglement kan de 
termijn voor een aanvraag betreffende een 
tussentijdse betaling maximaal negen
maanden uitstellen als:

1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin 
van het Financieel Reglement kan de 
termijn voor een aanvraag betreffende een 
tussentijdse betaling maximaal zes 
maanden uitstellen als:

Or. en

Amendement 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 74 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin 
van het Financieel Reglement kan de 
termijn voor een aanvraag betreffende een 
tussentijdse betaling maximaal negen
maanden uitstellen als:

1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin 
van het Financieel Reglement kan de 
termijn voor een aanvraag betreffende een 
tussentijdse betaling maximaal zes
maanden uitstellen als:

Or. en

Amendement 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 74 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin 
van het Financieel Reglement kan de 
termijn voor een aanvraag betreffende een 
tussentijdse betaling maximaal negen
maanden uitstellen als:

1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin 
van het Financieel Reglement kan de 
termijn voor een aanvraag betreffende een 
tussentijdse betaling maximaal zes
maanden uitstellen als:

Or. it



AM\903905NL.doc 31/183 PE491.056v01-00

NL

Motivering

Het met een periode van 9 maanden uitstellen van een aanvraag betreffende een tussentijdse 
betaling is te lang.

Amendement 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 74 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gedelegeerde ordonnateur kan het 
uitstel beperken tot het deel van de 
uitgaven waarop de betalingsaanvraag 
betrekking heeft waarvoor de in lid 1 
bedoelde elementen gelden. De 
gedelegeerde ordonnateur stelt de lidstaat 
en de beheersautoriteit onmiddellijk in 
kennis van de reden voor het uitstel en 
verzoekt hen de nodige maatregelen te 
nemen. De gedelegeerde ordonnateur 
beëindigt het uitstel zodra de nodige 
maatregelen zijn genomen.

2. De gedelegeerde ordonnateur kan het 
uitstel beperken tot het deel van de 
uitgaven waarop de betalingsaanvraag 
betrekking heeft waarvoor de in lid 1 
bedoelde elementen gelden. De 
gedelegeerde ordonnateur stelt de lidstaat 
of de groepering van lidstaten die samen 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht alsook de 
beheersautoriteit onmiddellijk in kennis 
van de reden voor het uitstel en verzoekt 
hen de nodige maatregelen te nemen. De 
gedelegeerde ordonnateur beëindigt het 
uitstel zodra de nodige maatregelen zijn 
genomen.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1158
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 75 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 1 februari van het jaar 1. Uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend 
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volgend op het einde van het boekjaar dient 
de lidstaat overeenkomstig artikel 56 van 
het Financieel Reglement de volgende 
documenten en informatie bij de 
Commissie in:

op het einde van het boekjaar dient de 
lidstaat overeenkomstig artikel 56 van het 
Financieel Reglement de volgende 
documenten en informatie bij de 
Commissie in:

Or. de

Amendement 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 75 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 1 februari van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar dient 
de lidstaat overeenkomstig [artikel 56] van 
het Financieel Reglement de volgende 
documenten en informatie bij de 
Commissie in:

1. Uiterlijk op 1 februari van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar dient 
de lidstaat of de groepering van lidstaten 
die samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht 
overeenkomstig [artikel 56] van het 
Financieel Reglement de volgende 
documenten en informatie bij de 
Commissie in:

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1160
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 75 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 1 februari van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar dient 
de lidstaat overeenkomstig artikel 56 van 

1. Uiterlijk op 1 maart van het jaar volgend 
op het einde van het boekjaar dient de 
lidstaat overeenkomstig artikel 56 van het 
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het Financieel Reglement de volgende 
documenten en informatie bij de 
Commissie:

Financieel Reglement de volgende 
documenten en informatie bij de 
Commissie in:

Or. de

Motivering

Aanpassing van de termijn naar aanleiding van het besluit van het Europees Parlement over 
"de financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie" (2010/0395 
(COD)) van 26.10.2011.

Amendement 1161
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 75 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 1 februari van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar dient 
de lidstaat overeenkomstig artikel 56 van 
het Financieel Reglement de volgende 
documenten en informatie bij de 
Commissie in:

1. Uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend 
op het einde van het boekjaar dient de 
lidstaat overeenkomstig artikel 56 van het 
Financieel Reglement de volgende 
documenten en informatie bij de 
Commissie in:

Or. de

Amendement 1162
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 75 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 1 februari van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar dient 
de lidstaat overeenkomstig artikel 56 van 
het Financieel Reglement de volgende 
documenten en informatie bij de 
Commissie in:

1. Uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend 
op het einde van het boekjaar dient de
lidstaat overeenkomstig artikel 56 van het 
Financieel Reglement de volgende 
documenten en informatie bij de 
Commissie in:
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Or. de

Motivering

De termijnen voor het indienen van de jaarrekeningen moeten worden verlengd. De 
verplichting om de gecertificeerde jaarrekening ieder jaar voor 1 februari van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar in te dienen leidt tot een zware administratieve last en 
een enorme tijdsdruk voor alle betrokkenen, vooral voor de verantwoordelijke gemeenten.

Amendement 1163
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 75 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de gecertificeerde jaarrekeningen van 
de betrokken instanties die 
overeenkomstig artikel 64 zijn 
geaccrediteerd;

Schrappen

Or. de

Amendement 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 75 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de gecertificeerde jaarrekeningen van 
de betrokken instanties die 
overeenkomstig artikel 64 zijn 
geaccrediteerd;

Schrappen

Or. es

Amendement 1165
Iuliu Winkler
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 75 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een auditoordeel door de aangewezen 
onafhankelijke auditinstantie over de
beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de jaarrekeningen, de 
goede werking van de interne 
controlesystemen, de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen en de eerbiediging van het 
beginsel van goed financieel beheer, 
vergezeld van een controleverslag met de 
bevindingen van de uitgevoerde audits 
voor het boekjaar waarop het advies 
betrekking heeft.

Schrappen

Or. de

Amendement 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van de Commissie verstrekt 
de lidstaat de Commissie nadere 
informatie. Als een lidstaat niet binnen de 
door de Commissie gestelde termijn de 
verlangde informatie verstrekt, kan de 
Commissie haar besluit over de 
goedkeuring van de rekeningen nemen op 
basis van de informatie waarover zij 
beschikt.

2. Op verzoek van de Commissie verstrekt 
de lidstaat of de groepering van lidstaten 
die samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht de 
Commissie nadere informatie. Als een 
lidstaat of een groepering van lidstaten die 
samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht, niet 
binnen de door de Commissie gestelde 
termijn de verlangde informatie verstrekt, 
kan de Commissie haar besluit over de 
goedkeuring van de rekeningen nemen op 
basis van de informatie waarover zij 
beschikt.

Or. sk
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Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 75 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op [15 februari] van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar dient 
de lidstaat overeenkomstig [artikel 56, lid 
5,] laatste alinea, van het Financieel 
Reglement een syntheseverslag bij de 
Commissie in.

3. Uiterlijk op [15 februari] van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar dient 
de lidstaat of de groepering van lidstaten 
die samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht, 
overeenkomstig [artikel 56, lid 5,] laatste 
alinea, van het Financieel Reglement een 
syntheseverslag bij de Commissie in.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 Schrappen
Goedkeuring van rekeningen
1. Uiterlijk op 30 april van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar 
besluit de Commissie, overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften, over de 
goedkeuring van de rekeningen van de 
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desbetreffende instanties die 
overeenkomstig artikel 64 voor elk 
programma zijn geaccrediteerd. Het 
besluit inzake goedkeuring van de 
rekeningen betreft de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van 
de ingediende jaarrekeningen en laat 
eventuele latere financiële correcties 
onverlet.
2. De procedures voor de jaarlijkse 
goedkeuring van de rekeningen worden 
vastgesteld in de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt dit artikel te schrappen omdat de complexiteit die de uitvoering zou 
meebrengen, in een programmeringsperiode waarin de beoordeling van resultaten onderwerp 
zou moeten zijn van de verbeteringen, de door de Commissie nagestreefde vereenvoudiging in 
de weg zou staan.

Amendement 1169
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 Schrappen
Goedkeuring van rekeningen
1. Uiterlijk op 30 april van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar 
besluit de Commissie, overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften, over de 
goedkeuring van de rekeningen van de 
desbetreffende instanties die 
overeenkomstig artikel 64 voor elk 
programma zijn geaccrediteerd. Het 
besluit inzake goedkeuring van de 
rekeningen betreft de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van 
de ingediende jaarrekeningen en laat 
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eventuele latere financiële correcties 
onverlet.
2. De procedures voor de jaarlijkse 
goedkeuring van de rekeningen worden 
vastgesteld in de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. de

Amendement 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 Schrappen
Goedkeuring van rekeningen
1. Uiterlijk op 30 april van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar 
besluit de Commissie, overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften, over de 
goedkeuring van de rekeningen van de 
desbetreffende instanties die 
overeenkomstig artikel 64 voor elk 
programma zijn geaccrediteerd. Het 
besluit inzake goedkeuring van de 
rekeningen betreft de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van 
de ingediende jaarrekeningen en laat 
eventuele latere financiële correcties 
onverlet.
2. De procedures voor de jaarlijkse 
goedkeuring van de rekeningen worden 
vastgesteld in de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. es

Amendement 1171
Monika Smolková, Anna Záborská
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 april van het jaar volgend 
op het einde van het boekjaar besluit de 
Commissie, overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften, over de 
goedkeuring van de rekeningen van de 
desbetreffende instanties die 
overeenkomstig artikel 64 voor elk 
programma zijn geaccrediteerd. Het besluit 
inzake goedkeuring van de rekeningen 
betreft de volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de ingediende 
jaarrekeningen en laat eventuele latere 
financiële correcties onverlet.

1. Uiterlijk op 30 april van het jaar volgend 
op het einde van het boekjaar besluit de 
Commissie, overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften, over de 
goedkeuring van de rekeningen van de 
desbetreffende instanties die 
overeenkomstig artikel 64 voor elk 
programma of elk programma van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds zijn 
geaccrediteerd. Het besluit inzake 
goedkeuring van de rekeningen betreft de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de ingediende 
jaarrekeningen en laat eventuele latere 
financiële correcties onverlet.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verricht financiële 
correcties door de bijdrage van de Unie aan 
een programma geheel of gedeeltelijk in te 
trekken en bedragen van de lidstaat terug te 
vorderen om uitgaven die in strijd met het 
toepasselijke recht van de Unie en 
nationale recht zijn verricht, van 
financiering door de Unie uit te sluiten, 
ook in verband met door de Commissie of 

1. De Commissie verricht financiële
correcties door de bijdrage van de Unie aan 
een programma geheel of gedeeltelijk in te 
trekken en bedragen van de lidstaat of de 
groepering van lidstaten die samen een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht, terug te vorderen om 
uitgaven die in strijd met het toepasselijke 
recht van de Unie en nationale recht zijn 
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de Europese Rekenkamer vastgestelde 
tekortkomingen in de beheers- en 
controlesystemen van lidstaten.

verricht, van financiering door de Unie uit 
te sluiten, ook in verband met door de 
Commissie of de Europese Rekenkamer 
vastgestelde tekortkomingen in de beheers-
en controlesystemen van lidstaten.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1173
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 77 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de inbreuk heeft gevolgen of zou 
gevolgen kunnen hebben voor de selectie 
van een concrete actie voor steun uit het 
GSK-fonds door de verantwoordelijke 
instantie;

a) de inbreuk heeft gevolgen voor de 
selectie van een concrete actie voor steun 
uit het GSK-fonds door de 
verantwoordelijke instantie;

Or. en

Amendement 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 77 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) er bestaat een risico dat de inbreuk 
gevolgen heeft of zou kunnen hebben
voor het voor vergoeding uit de begroting 
van de Unie gedeclareerde uitgavenbedrag.

b) de inbreuk heeft gevolgen voor het voor 
vergoeding uit de begroting van de Unie 
gedeclareerde uitgavenbedrag.

Or. it
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Motivering

De Commissie dient een financiële correctie te verrichten wanneer wordt vastgesteld dat de 
inbreuk daadwerkelijk gevolgen heeft voor het gedeclareerde uitgavenbedrag.

Amendement 1175
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 77 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) er bestaat een risico dat de inbreuk 
gevolgen heeft of zou kunnen hebben voor 
het voor vergoeding uit de begroting van 
de Unie gedeclareerde uitgavenbedrag.

b) er bestaat een risico dat de inbreuk 
gevolgen heeft voor het voor vergoeding 
uit de begroting van de Unie gedeclareerde 
uitgavenbedrag.

Or. en

Amendement 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie houdt bij haar besluit 
over de hoogte van de financiële correctie 
uit hoofde van lid 1 rekening met de aard 
en de ernst van de inbreuk op het 
toepasselijke recht van de Unie of 
nationale recht, alsook met de financiële 
gevolgen voor de begroting van de Unie.

3. De Commissie houdt bij haar besluit 
over de hoogte van de financiële correctie 
uit hoofde van lid 1 rekening met de aard 
en de ernst van de inbreuk op het 
toepasselijke recht van de Unie of 
nationale recht, alsook met de financiële 
gevolgen voor de begroting van de Unie.
De Commissie brengt het Europees 
Parlement tijdig van haar besluit op de 
hoogte.

Or. en

Amendement 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 77 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een lidstaat die in een 
financieel moeilijke situatie verkeert, 
voldoet aan de voorwaarden in artikel 22, 
lid 1, moet de Commissie met behulp van 
een uitvoeringshandeling op verzoek een 
speciaal programma ontwikkelen op basis 
van direct gecentraliseerd beheer volgens 
artikel 54 bis van Verordening (EG, 
Euratom) Nr. 1605/2002, om opgeschorte 
en/of van de betrokken lidstaat 
teruggevorderde bedragen en de rente 
daarop of niet gebruikte bedragen te 
bundelen en te gebruiken voor een 
optimale bevordering van groei en 
economische prestaties, met name in 
projecten voor de infrastructuur die het 
bedrijfsleven direct ten goede komen;

Or. de

Amendement 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 78 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle programma's worden onderworpen 
aan een vrijmakingsprocedure die wordt 
vastgesteld volgens het beginsel dat de aan 
een vastlegging verbonden bedragen die 
niet binnen een bepaalde periode onder een 
voorfinanciering of betalingsverzoek 
vallen, worden vrijgemaakt.

1. Alle programma’s of programma’s van 
macroregionale ontwikkelingsfondsen 
worden onderworpen aan een 
vrijmakingsprocedure die wordt 
vastgesteld volgens het beginsel dat de aan 
een vastlegging verbonden bedragen die 
niet binnen een bepaalde periode onder een 
voorfinanciering of betalingsverzoek 
vallen, worden vrijgemaakt.

Or. sk
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Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De vastlegging voor het laatste jaar van 
de periode wordt vrijgemaakt volgens de 
voorschriften die voor de afsluiting van de 
programma's moeten worden gevolgd.

2. De vastlegging voor het laatste jaar van 
de periode wordt vrijgemaakt volgens de 
voorschriften die voor de afsluiting van de 
programma’s of programma’s van 
macroregionale ontwikkelingsfondsen die 
worden ingediend moeten worden 
gevolgd.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 78 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als documenten die voor de afsluiting 
vereist zijn, niet vóór de in de 
fondsspecifieke voorschriften vastgestelde 
uiterste termijn zijn ingediend, wordt het 
nog openstaande deel van de vastleggingen 
vrijgemaakt.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. sk
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Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 79 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wegens overmacht, voor zover deze 
situatie ernstige gevolgen had voor de 
uitvoering van het programma of een deel 
ervan. De nationale autoriteiten die zich op 
overmacht beroepen, moeten de 
rechtstreekse gevolgen van de 
overmachtsituatie voor de uitvoering van 
het programma of een deel ervan aantonen.

b) wegens overmacht, voor zover deze 
situatie ernstige gevolgen had voor de 
uitvoering van het programma of 
programma van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds of een deel ervan. De 
nationale autoriteiten, of de instanties van 
de groepering van lidstaten die samen een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht, die zich op overmacht 
beroepen, moeten de rechtstreekse 
gevolgen van de overmachtsituatie voor de 
uitvoering van het programma of het 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds of een deel ervan 
aantonen.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie brengt de lidstaat en de 1. De Commissie brengt de lidstaat of de 
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beheersautoriteit tijdig op de hoogte 
wanneer het risico bestaat dat 
vastleggingen overeenkomstig artikel 78 
worden vrijgemaakt.

groepering van lidstaten die samen een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht, alsook de 
beheersautoriteit tijdig op de hoogte 
wanneer het risico bestaat dat 
vastleggingen overeenkomstig artikel 78 
worden vrijgemaakt.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 80 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie informeert de lidstaat en 
de beheersautoriteit op basis van de 
informatie waarover zij op 31 januari 
beschikt over de hoogte van het bedrag dat 
op grond van de haar ter beschikking 
staande informatie wordt vrijgemaakt.

2. De Commissie informeert de lidstaat of 
de groepering van lidstaten die samen een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht, alsook de 
beheersautoriteit op basis van de informatie 
waarover zij op 31 januari beschikt over de 
hoogte van het bedrag dat op grond van de 
haar ter beschikking staande informatie 
wordt vrijgemaakt.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1184
Monika Smolková, Anna Záborská
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Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 80 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat heeft twee maanden de tijd 
om in te stemmen met het vrij te maken 
bedrag of zijn opmerkingen te doen 
toekomen.

3. De lidstaat of de groepering van 
lidstaten die samen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht 
heeft twee maanden de tijd om in te 
stemmen met het vrij te maken bedrag of 
zijn opmerkingen te doen toekomen.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 80 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni dient de lidstaat een 
herzien financieringsplan bij de Commissie 
in waarin het verlaagde steunbedrag voor 
een of meer prioriteiten van het programma 
voor het betrokken begrotingsjaar is 
opgenomen. Als de lidstaat nalaat dit 
herziene financieringsplan in te dienen, 
herziet de Commissie het financieringsplan 
door de bijdrage uit de GSK-fondsen voor 
het betrokken begrotingsjaar te verlagen.
Deze verlaging wordt evenredig over de 
prioriteiten verdeeld.

4. Uiterlijk op 30 juni dient de lidstaat of 
de groepering van lidstaten die samen een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht een herzien 
financieringsplan bij de Commissie in 
waarin het verlaagde steunbedrag voor een 
of meer prioriteiten van het programma of 
het programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds voor het betrokken 
begrotingsjaar is opgenomen. Als de 
lidstaat nalaat dit herziene 
financieringsplan in te dienen, herziet de 
Commissie het financieringsplan door de 
bijdrage uit de GSK-fondsen voor het 
betrokken begrotingsjaar te verlagen. Deze 
verlaging wordt evenredig over de 
prioriteiten verdeeld.

Or. sk
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Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 80 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij lidstaten die in ernstige 
financiële moeilijkheden verkeren, 
vallend onder artikel 22, lid 1, worden de 
ingehouden middelen in een door de 
Commissie op basis van artikel 54 bis van 
Verordening (EG, Euratom) Nr. 
1605/2002 beheerd en door een 
uitvoeringshandeling ingevoerd 
programma geïnvesteerd in prioriteiten 
die een maximaal effect sorteren voor de 
ondersteuning van groei en economische 
activiteit, en met name in 
infrastructuurprojecten die het 
bedrijfsleven direct ten goede komen om 
verdere economische schade in de regio’s 
te verhinderen;

Or. de

Amendement 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 80 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 30 september wijzigt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen het besluit tot 
vaststelling van het programma.

5. Uiterlijk op 30 september wijzigt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen het besluit tot 
vaststelling van het programma of het 
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programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds .

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 81 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Fondsen dragen bij tot de ontwikkeling 
en voortzetting van het optreden van de 
Unie gericht op de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag.

De Fondsen en de door de Fondsen 
gesteunde acties dragen bij tot de 
ontwikkeling en voortzetting van het 
optreden van de Unie gericht op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang overeenkomstig 
artikel 174 van het Verdrag.

Or. fr

Amendement 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 81 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De door de Fondsen gesteunde acties 
dragen bij tot de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

De door de Fondsen gesteunde acties 
dragen ook op evenwichtige wijze bij tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei.

Or. fr
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Amendement 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 81 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ″macroregionale samenwerking″ 
tussen een groep lidstaten die een 
macroregionale ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht die door alle Fondsen 
ondersteund wordt.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader.

Amendement 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" worden aan de 
volgende drie categorieën regio's van 
NUTS-niveau 2 toegewezen:

De middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" worden aan de 
volgende twee categorieën regio's van 
NUTS-niveau 2 toegewezen:

Or. de

Amendement 1192
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 2 – eerste alinea – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de minder ontwikkelde regio’s, waarvan 
het bbp per inwoner minder dan 75% van 
het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt;

a) de minder ontwikkelde regio’s, waarvan 
het bbp per inwoner minder dan 75% van 
het gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt 
en de ultraperifere gebieden;

Or. pt

Motivering

Aangezien ultraperifere gebieden op verschillende punten in de verordening op één lijn 
gesteld worden met de minder ontwikkelde regio’s, moet dat bij dit punt van het artikel ook 
gebeuren.

Amendement 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de overgangsregio's, waarvan het bbp 
per inwoner 75% tot 90% van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt;

Schrappen

Or. de

Amendement 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de meer ontwikkelde regio's, waarvan 
het bbp per inwoner meer dan 90% van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt.

c) de meer ontwikkelde regio's, waarvan 
het bbp per inwoner meer dan 75% van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt.
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Or. de

Amendement 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De drie categorieën regio's worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de periode 2006-2008 ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

De twee categorieën regio's worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de periode 2006-2008 ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

Or. de

Amendement 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De drie categorieën regio’s worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de periode 2006-2008 ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

De drie categorieën regio’s worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de laatste beschikbare periode 
van drie jaar ten opzichte van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 voor 
dezelfde referentieperiode.

Or. en

Amendement 1197
María Irigoyen Pérez
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De drie categorieën regio’s worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de periode 2006-2008 ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

De drie categorieën regio’s worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de laatst 
beschikbare cijfers van de Unie en het 
gemiddelde bbp van de EU-27 voor 
dezelfde referentieperiode.

Or. es

Motivering

De economische gegevens die worden gebruikt om de indeling van de regio’s in drie 
categorieën te bepalen, moeten de laatst beschikbare gegevens zijn teneinde recht te doen aan 
de werkelijke situatie in de regio’s en de gevolgen van de crisis. Er moet dan ook in een 
aanpassingsclausule worden voorzien volgens welke de categorie van een regio gedurende de 
periode kan worden herzien wanneer de situatie er aanzienlijk verandert.

Amendement 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De drie categorieën regio’s worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de periode 2006-2008 ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

De drie categorieën regio’s worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de beschikbare
cijfers van de Unie van de laatste drie 
jaren ten opzichte van het gemiddelde bbp 
van de EU-27 voor dezelfde 
referentieperiode.

Or. es

Amendement 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De drie categorieën regio's worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de periode 2006-2008 ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

 De drie categorieën regio's worden 
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de periode 2006-2008 ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

Vervolgens dient een herbeoordeling 
plaats te vinden van de lijst van de tot de 
verschillende genoemde categorieën 
toegelaten regio's, om de daling van het 
gemiddelde bbp per inwoner in deze 
regio's als gevolg van de economische en 
financiële crisis in aanmerking te nemen.
De regio's waarin het gemiddelde bbp per 
inwoner het meest is getroffen door de 
recessie, zullen in aanmerking komen 
voor aanvullende financiering die 
aansluit bij hun nieuwe situatie.

Or. fr

Amendement 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Minder ontwikkelde regio’s die langer 
dan twee programmaperioden tussen de 
70 en de 75% van het gemiddelde bbp van 
de EU lagen, maar hun economische, 
sociale en milieusituatie ondanks de 
maximale steun niet noemenswaardig 
konden verbeteren, worden in de volgende 
periode ingedeeld in een categorie met 
een hogere nationale medefinanciering;
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Or. de

Motivering

Zie artikel 33 van de resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het vijfde 
cohesieverslag van de Commissie en de strategie voor het cohesiebeleid na 2012: "dringt aan 
op een beperking van de steunperiodes voor regio's die ook na meerdere programmaperiodes 
nog geen noemenswaardige verbetering van hun economische, sociale en milieusituatie 
kunnen laten zien, hoewel ze maximale steun hebben ontvangen;"

Amendement 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de periode 
2007-2009, minder dan 90% van het 
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27 
voor dezelfde referentieperiode bedraagt.

Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de laatste 
periode van drie jaar, minder dan 90% van 
het gemiddelde bni per inwoner van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode 
bedraagt.

Or. en

Amendement
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen
(bni) per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de periode 
2007-2009, minder dan 90% van het

Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de laatst beschikbare cijfers van de 
Unie, minder dan 90% van het gemiddelde 
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gemiddelde bni per inwoner van de EU-27 
voor dezelfde referentieperiode
bedraagt.

bni per inwoner van de EU-27 voor 
dezelfde referentieperiode bedraagt.

Or. es

Motivering

De economische gegevens die worden gebruikt, moeten de laatst beschikbare gegevens zijn 
teneinde recht te doen aan de werkelijke situatie in de regio’s en de gevolgen van de crisis.

Amendement 1203
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de periode 
2007-2009, minder dan 90% van het 
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27 
voor dezelfde referentieperiode bedraagt.

Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de periode 
2007-2009, minder dan 90% van het 
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27 
voor dezelfde referentieperiode bedraagt, 
alsmede kleine insulaire lidstaten zonder 
vaste verbinding met het Europese 
vasteland met minder dan 2 miljoen 
inwoners.

Or. en

Motivering

Kleine insulaire lidstaten die kampen met ernstige beperkingen vanwege hun afgelegenheid 
en geïsoleerde karakter en die het zonder steun van een nationaal vasteland moeten doen, 
moeten in aanmerking komen voor volledige steun uit het Cohesiefonds en niet slechts voor 
een overgangsmaatregel. De territoriale bijzonderheden van de kleine insulaire landen zijn 
erkend in de bepalingen van artikel 174 en Verklaring 33 van het Verdrag. Malta en Cyprus 
zijn ook door de VN erkend als “kleine insulaire landen”. Voor de definitie van een klein 
insulair land kan ook een groottefactor worden gebruikt (bijv. het maximum aantal inwoners).
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Amendement 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen
(bni) per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de periode 
2007-2009, minder dan 90% van het
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27 
voor dezelfde referentieperiode bedraagt.

Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen
(bni) per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de beschikbare cijfers van de Unie van 
de laatste drie jaren, minder dan 90% van 
het gemiddelde bni per inwoner van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode 
bedraagt.

Or. es

Amendement 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de periode 
2007-2009, minder dan 90% van het 
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27 
voor dezelfde referentieperiode bedraagt.

Het Cohesiefonds ondersteunt de lidstaten 
waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) 
per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de periode 
2007-2010, minder dan 90% van het 
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27 
voor dezelfde referentieperiode bedraagt.

Or. fr

Amendement 1206
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 3 – alinea 2



AM\903905NL.doc 57/183 PE491.056v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die in 2013 in aanmerking 
komen voor financiering uit het 
Cohesiefonds, maar waarvan het 
overeenkomstig de eerste alinea 
berekende nominale bni per inwoner meer 
bedraagt dan 90% van het gemiddelde bni 
per inwoner van de EU-27, ontvangen bij 
wijze van bijzondere overgangsmaatregel 
steun uit het Cohesiefonds.

Schrappen

Or. en

Amendement 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onmiddellijk na de inwerkingtreding 
van deze verordening keurt de Commissie 
bij uitvoeringshandeling een besluit goed 
tot vaststelling van de lijst van de regio's 
die aan de criteria voor de in lid 2 bedoelde 
drie categorieën regio's voldoen, alsmede 
van de lidstaten die aan de in lid 3 
vermelde criteria voldoen. Deze lijst geldt 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020.

4. Onmiddellijk na de inwerkingtreding 
van deze verordening keurt de Commissie 
bij uitvoeringshandeling een besluit goed 
tot vaststelling van de lijst van de regio's 
die aan de criteria voor de in lid 2 bedoelde 
twee categorieën regio's voldoen, alsmede 
van de lidstaten die aan de in lid 3 
vermelde criteria voldoen. Deze lijst geldt 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020.

Or. de

Amendement 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 82 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. 6 In 2015 beziet de Commissie 
opnieuw welke regio’s in aanmerking 
komen krachtens de verschillende in lid 2 
genoemde categorieën. De regio’s waar 
tussen de bovengenoemde 
referentieperiode en de periode 2010 tot 
en met 2012 het bbp per inwoner door de 
recessie met ten minste 5% is gedaald, 
ontvangen aanvullende financiering 
overeenkomstig hun nieuwe situatie.

Or. en

Amendement 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 83 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 van dit artikel en 
artikel 84, lid 7, keurt de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit goed tot vaststelling van de 
jaarlijkse verdeling van de totale middelen 
over de lidstaten.

2. Onverminderd lid 3 van dit artikel en 
artikel 84, lid 7, keurt de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit goed tot vaststelling van de 
jaarlijkse verdeling van de totale middelen 
over de lidstaten voor het doel "investeren 
in groei en werkgelegenheid", en over de 
samenwerkingsprogramma’s voor het 
doel "Europese territoriale 
samenwerking".

Or. fr

Motivering

In het verlengde van het verslag (2010/2155 (INI)), dat in de plenaire zitting van juni 2011 is 
aangenomen, wordt in dit amendement een toekenning van Europese kredieten beoogd door 
middel van samenwerkingsprogramma's. Door dit toekenningssysteem zouden onevenwichtige 
nationale toekenningen voor eenzelfde gebied en de logica van rendementsberekening 
vermeden kunnen worden, om op geïntegreerde wijze tegemoet te komen aan de behoeften 
van het betreffende samenwerkingsgebied.
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Amendement 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 83 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 van dit artikel en 
artikel 84, lid 7, keurt de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit goed tot vaststelling van de 
jaarlijkse verdeling van de totale middelen 
over de lidstaten.

2. Onverminderd lid 3 van dit artikel en 
artikel 84, lid 7, keurt de Commissie 
krachtens het doel ″investeren in groei en 
werkgelegenheid″ door middel van 
uitvoeringshandelingen en het 
samenwerkingsprogramma krachtens het 
doel ″territoriale samenwerking″ een 
besluit goed tot vaststelling van de 
jaarlijkse verdeling van de totale middelen 
over de lidstaten.

Or. en

Amendement 1211
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 83 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 van dit artikel en 
artikel 84, lid 7, keurt de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit goed tot vaststelling van de 
jaarlijkse verdeling van de totale middelen
over de lidstaten..

2. Onverminderd lid 3 van dit artikel en 
artikel 84, lid 7, keurt de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit goed tot vaststelling van de 
jaarlijkse verdeling van de totale middelen 
over de lidstaten voor wat betreft het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid", 
en over de samenwerkingsprogramma’s 
voor wat betreft het doel "Europese 
territoriale samenwerking".

Or. fr
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Motivering

De voortzetting van het huidige systeem van toewijzing per staat houdt een dubbel risico in: 
het risico van onevenwichtige nationale toekenningen voor eenzelfde gebied en het risico dat 
de logica van een "rechtmatig rendement" blijft bestaan in de staten.

Amendement 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 83 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 van dit artikel en 
artikel 84, lid 7, keurt de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit goed tot vaststelling van de 
jaarlijkse verdeling van de totale middelen 
over de lidstaten.

2. Onverminderd lid 3 van dit artikel en 
artikel 84, lid 7, keurt de Commissie in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
goed tot vaststelling van de jaarlijkse 
verdeling van de totale middelen over de 
lidstaten voor de doelstelling "investeren 
in groei en werkgelegenheid".

Or. es

Amendement 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" bedragen 96,52
% van de totale middelen (d.w.z. in totaal 
324 320 492 844 euro) en worden als volgt 
toegewezen:

De middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" bedragen XX % 
van de totale middelen (d.w.z. in totaal 
XXX XXX XXX XXX euro) en worden als 
volgt toegewezen:

Or. es
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Amendement 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 50,13% (d.w.z. in totaal 162 589 839 
384 euro) voor de minder
ontwikkelde regio’s;

a) [50,13 %] 1 (xxx) voor de minder 
ontwikkelde regio’s;

__________________
1 Het percentage moet worden aangepast 
aan het resultaat van de 
onderhandelingen over het MFK

Or. de

Amendement 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 50,13 % (d.w.z. in totaal 162 589 839 
384 euro) voor de minder ontwikkelde 
regio's;

a) XX % (d.w.z. in totaal XXX XXX XXX 
XXX euro) voor de minder ontwikkelde 
regio's;

Or. es

Amendement 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 12,01% (d.w.z. in totaal 38 951 564 661 
euro) voor de overgangsregio's;

Schrappen
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Or. de

Amendement 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 12,01 % (d.w.z. in totaal 38 951 564 661 
euro) voor de overgangsregio's;

b) XX % (d.w.z. in totaal XX XXX XXX 
XXX euro) voor de overgangsregio's;

Or. es

Amendement 1218
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Alle regio’s die krachtens artikel 5, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad in het kader van 
de convergentiedoelstelling in 
aanmerking kwamen voor financiering en 
waarvan het bbp per inwoner hoger is dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-
27 en regio’s die krachtens artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van 
de Raad in het kader van overgangssteun 
in aanmerking kwamen voor financiering, 
ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013 (d.w.z. totaal XXXX XXXX 
XXXX euro).

Or. en
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Amendement 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 16,39% (d.w.z. in totaal 53 142 922 017 
euro) voor de meer ontwikkelde
regio’s;

c) [28,40 %]1 (xxx) voor de meer 
ontwikkelde regio’s;

__________________
1 Het percentage moet worden aangepast 
aan het resultaat van de 
onderhandelingen over het MFK

Or. de

Amendement 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 16,39 % (d.w.z. in totaal 53 142 922 017
euro) voor de meer ontwikkelde regio's;

c) XX % (d.w.z. in totaal XX XXX XXX 
XXX euro) voor de meer ontwikkelde 
regio's;

Or. es

Amendement 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 21,19% (d.w.z. in totaal 68 710 486 782 
euro) voor de door het
Cohesiefonds ondersteunde lidstaten;

d) [21,19 %]1(xxx) voor de door het 
Cohesiefonds ondersteunde lidstaten;
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__________________
1 Het percentage moet worden aangepast 
aan het resultaat van de 
onderhandelingen over het MFK

Or. de

Amendement 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 21,19 % (d.w.z. in totaal 68 710 486 782 
euro) voor de door het Cohesiefonds 
ondersteunde lidstaten;

d) XX % (d.w.z. in totaal XX XXX XXX 
XXX euro) voor de door het Cohesiefonds 
ondersteunde lidstaten;

Or. es

Amendement 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 0,29% (d.w.z. in totaal 925 680 000
euro) als aanvullende financiering voor de 
in artikel 349 van het Verdrag bedoelde 
ultraperifere gebieden en de regio’s van 
NUTS-niveau 2 die aan de criteria in 
artikel 2 van Protocol nr. 6 bij het Verdrag 
betreffende de toetreding van Finland, 
Oostenrijk en Zweden.

e) binnen het EFRO-budget zal XXX euro 
(d.w.z. 40 euro per inwoner) worden 
gereserveerd als aanvullende financiering 
voor de in artikel 349 van het Verdrag 
bedoelde ultraperifere gebieden en de 
regio’s van NUTS-niveau 2 die aan de 
criteria in artikel 2 van Protocol nr. 6 bij 
het Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden.

Or. fr
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Amendement 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 0,29% (d.w.z. in totaal 925 680 000 
euro) als aanvullende financiering voor de 
in artikel 349 van het Verdrag bedoelde 
ultraperifere gebieden en de regio's van 
NUTS-niveau 2 die aan de criteria in 
artikel 2 van Protocol nr. 6 bij het Verdrag 
betreffende de toetreding van Finland, 
Oostenrijk en Zweden voldoen.

e) 0,29% (xxx) als aanvullende 
financiering voor de in artikel 349 van het 
Verdrag bedoelde ultraperifere gebieden en 
de regio's van NUTS-niveau 2 die aan de 
criteria in artikel 2 van Protocol nr. 6 bij 
het Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden voldoen.

Or. de

Amendement 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 0,29 % (d.w.z. in totaal 925 680 000 
euro) als aanvullende financiering voor de 
in artikel 349 van het Verdrag bedoelde 
ultraperifere gebieden en de regio's van 
NUTS-niveau 2 die aan de criteria in 
artikel 2 van Protocol nr. 6 bij het Verdrag 
betreffende de toetreding van Finland, 
Oostenrijk en Zweden voldoen.

e) XXX euro als aanvullende financiering 
voor de in artikel 349 van het Verdrag 
bedoelde ultraperifere gebieden en XXX 
euro als aanvullende financiering voor de 
regio's van NUTS-niveau 2 die aan de 
criteria in artikel 2 van Protocol nr. 6 bij 
het Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden voldoen.

Or. es

Amendement 1226
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 0,29% (d.w.z. in totaal 925 680 000 
euro) als aanvullende financiering voor de 
in artikel 349 van het Verdrag bedoelde 
ultraperifere gebieden en de regio’s van 
NUTS-niveau 2 die aan de criteria in 
artikel 2 van Protocol nr. 6 bij het Verdrag 
betreffende de toetreding van Finland, 
Oostenrijk en Zweden voldoen.

e) XXX euro als aanvullende financiering 
voor de regio’s van NUTS-niveau 2 die aan 
de criteria in artikel 2 van Protocol nr. 6 bij 
het Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden voldoen.

Or. en

Amendement 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 0,29% (d.w.z. in totaal 925 680 000 
euro) als aanvullende financiering voor de 
in artikel 349 van het Verdrag bedoelde 
ultraperifere gebieden en de regio’s van 
NUTS-niveau 2 die aan de criteria in 
artikel 2 van Protocol nr. 6 bij het 
Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden voldoen.

e) XXX euro als aanvullende financiering 
voor de in artikel 349 van het Verdrag 
bedoelde ultraperifere gebieden, waarbij de 
hoogte van de steun moet aansluiten op de 
realiteit van belemmeringen ten gevolge 
van ultraperifere ligging.

Or. en

Amendement 1228
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 0,29% (d.w.z. in totaal 925 680 000
euro) als aanvullende financiering voor de 
in artikel 349 van het Verdrag bedoelde 

e) XX % (d.w.z. in totaal XXXX XXXX 
XXXX euro) als aanvullende financiering 
voor de in artikel 349 van het Verdrag 
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ultraperifere gebieden en de regio's van 
NUTS-niveau 2 die aan de criteria in 
artikel 2 van Protocol nr. 6 bij het Verdrag 
betreffende de toetreding van Finland, 
Oostenrijk en Zweden voldoen.

bedoelde ultraperifere gebieden en de 
regio's van NUTS-niveau 2 die aan de 
criteria in artikel 2 van Protocol nr. 6 bij 
het Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden voldoen.

Or. pt

Motivering

In het voorgaande meerjarig financieel kader (2007-2013) ontvingen de ultraperifere 
gebieden en de dunbevolkte gebieden 1,513 miljard euro op het prijsniveau van 2004, wat 
overeenkomt met 1,738 miljard euro op het prijsniveau van 2011. Als de bedragen van de 
programmeringsperiode 2007-2013 vergeleken worden met de periode 2014-2020 tegen de 
actuele prijzen, zou dit een verlaging van de aanvullende financiering betekenen met 47%, 
hetgeen niet redelijk is gezien de uitermate moeilijke natuurlijke en sociaaleconomische 
omstandigheden van deze regio’s.

Amendement 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) XXX euro als aanvullende 
financiering voor gebieden met ernstige 
en permanente geografische 
belemmeringen in het kader van de 
operationele programma’s krachtens 
artikel 10 van de EFRO-verordening; 
deze gebieden worden in artikel 111, lid 4 
gedefinieerd, behoudens het hiervoor 
reeds onder e) genoemde.

Or. es

Amendement 1230
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)



PE491.056v01-00 68/183 AM\903905NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) XXX euro als aanvullende 
financiering voor de in artikel 349 van het 
Verdrag bedoelde ultraperifere gebieden, 
waarbij de hoogte van de steun moet 
aansluiten op de realiteit van 
belemmeringen ten gevolge van 
ultraperifere ligging.

Or. en

Amendement 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) XXX euro als aanvullende 
financiering voor de regio’s van NUTS-
niveau 2 die voldoen aan de criteria in 
artikel 2 van Protocol nr. 6 bij het 
Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden.

Or. en

Amendement 1232
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) XXX euro die in het kader van de 
operationele programma’s die worden 
uitgevoerd krachtens artikel 10 van de 
EFRO-verordening als aanvullende 
financiering wordt toegewezen aan 
gebieden die kampen met permanente en 
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ernstige geografische handicaps; het 
betreft de gebieden die worden vastgesteld 
in artikel 111, lid 4, met uitzondering van 
de gebieden die reeds hierboven bij e) en 
f) genoemd worden.

Or. en

Motivering

Aanvullende financiering moet worden gegarandeerd aan regio’s met permanente en ernstige 
geografische belemmeringen om hen te helpen bij het overwinnen van de problemen die 
verbonden zijn aan hun specifieke omstandigheden en om hun ontwikkelingspotentieel uit te 
buiten.

Amendement 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) XXX euro die in het kader van de 
operationele programma’s die worden 
uitgevoerd krachtens artikel 10 van de 
EFRO-verordening als aanvullende 
financiering wordt toegewezen aan 
gebieden die kampen met permanente en 
ernstige geografische handicaps; het 
betreft de gebieden die worden vastgesteld 
in artikel 111, lid 4, met uitzondering van 
de gebieden die reeds hierboven bij e) en 
f) genoemd worden.

Or. en

Amendement 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten die vóór 2013 tot de Unie zijn 
toegetreden, waarvan het bbp per inwoner 
lager is dan 75% van het gemiddelde van 
de EU-27 en waarvan de gemiddelde reële 
bbp-groei in de periode 2008-2010 lager 
was dan het gemiddelde van de EU-27, 
ontvangen een toewijzing krachtens het 
cohesiebeleid die niet lager is dan de 
toewijzing in de periode 2007-2013.

Or. en

Amendement 1235
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner 
lager is dan 75% van het gemiddelde bbp 
van de EU-27 en waarvan de gemiddelde 
reële bbp-groei in de periode 2008-2010 
lager was dan het gemiddelde van de EU-
27, ontvangen een toewijzing van 
maximaal 3,X% van hun bbp of, als dit 
lager ligt, hun toewijzing voor de periode 
2007-2013.

Or. en

Amendement 1236
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner Schrappen
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voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-
27 bedraagt, ontvangen een toewijzing uit 
de structuurfondsen die ten minste gelijk 
is aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

Or. en

Amendement 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen van maximaal 50% van 
hun toewijzing voor 2007-2013.

Or. en

Amendement 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle regio's waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 

 Alle regio's waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
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75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen ter consolidering van 
de bereikte groei een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

Or. es

Motivering

Teneinde de duurzaamheid van de investeringen uit de structuurfondsen op lange termijn te 
waarborgen en de economische groei en sociale cohesie van de Europese regio’s die niet 
meer onder de convergentiedoelstelling vallen, te bevorderen, moeten deze ten minste twee 
derde van het bedrag van hun toewijzing voor 2007-2013 ontvangen teneinde de bereikte 
groei te kunnen consolideren.

Amendement 1239
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

Voor alle regio’s waarvan het bbp per 
inwoner voor de periode 2007-2013 minder 
dan 75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, of die voor het eerst de categorie 
“convergentieregio’s” verlaten, komt het 
overstijgen van het minimumsteunniveau 
in 2014-2020 overeen met een 
aanpassingsmechanisme met een 
geleidelijk degressief percentage van hun 
vroegere indicatieve gemiddelde jaarlijkse 
toewijzing in het kader van de 
convergentietoewijzing, zoals berekend 
door de Commissie binnen het meerjarig 
financieel kader 2007-2013. In de periode 
2014-2020 bedraagt de totale steun ten 
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minste twee derde van de steun uit de 
periode 2007-2013.

Or. en

Amendement 1240
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

Alle regio’s die in de periode 2007-2013
middelen hebben ontvangen voor de 
convergentiedoelstelling, waarvan het bbp 
per inwoner meer dan 75% van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt, 
ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

Or. de

Motivering

Om onredelijke nadelen en een statistische vertekening te vermijden moet er een 
overgangsregeling worden ingevoerd.

Amendement 1241
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 

Alle regio’s die in de periode 2007-2013 
middelen hebben ontvangen voor de 
convergentiedoelstelling, met inbegrip van 
de regio’s die in die periode zogenaamde 
uitfaseringsregio’s zijn als omschreven in 
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75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1083/2006, maar waarvan het bbp per 
inwoner meer dan 75% van het gemiddelde 
bbp van de EU-27 bedraagt, ontvangen een 
toewijzing uit de structuurfondsen die ten 
minste gelijk is aan twee derde van hun 
toewijzing voor 2007-2013.

Or. de

Motivering

De formulering van de Europese Commissie voor het zogenaamde vangnet, dat wil zeggen de 
toewijzing van minstens twee derde van het bedrag in de huidige programmeringsperiode, 
geldt niet voor de huidige uitfaseringsregio’s zoals omschreven in artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006, die boven de 75% van het volgens artikel 5, lid 1 gemeten 
en berekende gemiddelde bbp van de EU-25 lagen, zoals Leipzig in Duitsland. Deze hebben 
het vangnet echter ook nodig om de bereikte resultaten te consolideren.

Amendement 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

 Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt en de regio’s die momenteel een 
“phasing-out” status hebben, ontvangen 
een toewijzing uit de structuurfondsen die 
ten minste gelijk is aan twee derde van hun 
toewijzing voor 2007-2013.

Or. en

Amendement 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler



AM\903905NL.doc 75/183 PE491.056v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

Om op de lange termijn de duurzaamheid 
van de investeringen met middelen uit de 
structuurfondsen te garanderen moeten 
alle regio’s die in de periode 2007-2013 
middelen hebben ontvangen voor de 
convergentiedoelstelling, dat zijn dus ook 
de uitfaseringsregio’s in de zin van artikel 
8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 , waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner gestegen is 
tot meer dan 75% van het gemiddelde bbp 
van de EU-27, een toewijzing uit de 
structuurfondsen ontvangen die ten minste 
gelijk is aan twee derde van hun toewijzing 
voor 2007-2013.

Or. de

Motivering

De tekst van het voorstel van de Commissie over het zogenaamde vangnet noemt de huidige 
uitfaseringsregio’s niet. Om de bereikte resultaten te consolideren moet het "vangnet" van ten 
minste twee derde van de huidige steun juist in die regio’s gegarandeerd worden.

Amendement 1244
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 

Alle regio’s waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 
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structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013. Onverminderd het 
bovenstaande ontvangen kleine insulaire 
lidstaten met slechts één regio, die in de 
periode 2007-2013 financiering uit het 
Cohesiefonds ontvangen, een toewijzing 
uit de structuurfondsen die gelijk is aan 
hun toewijzing over de periode 2007-2013.

Or. en

Motivering

Kleine insulaire lidstaten worden gekenmerkt door hun afgelegenheid en hun moeilijke en 
kostbare toegang tot de interne markt. Dat leidt tot een aanhoudend verlies van hun 
concurrentievermogen en het tast bovendien hun vermogen aan om voordeel te behalen en bij 
te dragen aan de Europese doelstellingen. De financiering krachtens het Cohesiebeleid moet 
hen de kritische massa verschaffen die nodig is voor ontwikkelingsprogramma’s die hun 
volledige integratie op de interne markt vereenvoudigen.

Amendement 1245
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Alle regio's waarvan het bbp per inwoner 
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

 Alle regio's waarvan het bbp per inwoner
voor de periode 2007-2013 minder dan 
75% van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75% van het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt, ontvangen een toewijzing uit elk 
van de structuurfondsen die ten minste 
gelijk is aan twee derde van hun toewijzing 
voor 2007-2013.

Or. es

Amendement 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verdeling over de lidstaten geschiedt 
aan de hand van de volgende criteria:

2. De verdeling over de lidstaten op grond 
van gender-specifieke statistieken
geschiedt aan de hand van de volgende 
criteria: 

Or. en

Amendement 1247
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio’s en 
overgangsregio’s: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart 
en het werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio’s en 
overgangsregio’s: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart, de territoriale 
criteria (helling, hoogte, klimaat) en het 
werkloosheidspercentage;

Or. en

Amendement 1248
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart en het 
werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart, territoriale criteria 
(accidentatie, hoogte, klimaat) en het 
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werkloosheidspercentage;

Or. fr

Amendement 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio’s en 
overgangsregio’s: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart 
en het werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio’s en 
overgangsregio’s: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart, het netto alternatief 
beschikbaar inkomen per inwoner en het 
werkloosheidspercentage;

Or. en

Amendement 1250
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart en het 
werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart, ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen zoals vermeld in artikel 
111, lid 4 en het werkloosheidspercentage;

Or. fr

Amendement 1251
Iuliu Winkler
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's, de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart 
en het werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's, de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart 
en het werkloosheidspercentage, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
uitdagingen voor regio’s met een 
bijzonder ongunstige leeftijdspiramide;

Or. de

Amendement 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart 
en het werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart 
en het werkloosheidspercentage, ernstige 
en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, 
ontvolking en spreiding en vergrijzing van 
de bevolking;

Or. es

Amendement 1253
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio’s en 
overgangsregio’s: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart 
en het werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio’s en 
overgangsregio’s: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart, de territoriale 
criteria (helling, hoogte, klimaat) en het 
werkloosheidspercentage;

Or. en

Amendement 1254
László Surján

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio’s en 
overgangsregio’s: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart 
en het werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio’s en 
overgangsregio’s: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de intraregionale verschillen, de nationale 
welvaart en het werkloosheidspercentage;

Or. en

Amendement 1255
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio's en
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart 
en het werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio's,
overgangsregio's en ultraperifere 
gebieden: de in aanmerking komende 
bevolking, de regionale welvaart en het 
werkloosheidspercentage;

Or. pt
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Motivering

Bij de verdeling van de aanvullende financiering over de ultraperifere gebieden en de 
dunbevolkte gebieden moet dezelfde procedure gevolgd worden als voor de minder 
ontwikkelde regio’s. Er wordt met nadruk op gewezen dat de ultraperifere gebieden bij Titel V 
(Financiële steun uit de fondsen), artikel 110, lid 3, onder b) op één lijn gesteld worden met 
de minder ontwikkelde regio’s, en daarom moet er bij de verdeling van de middelen voor 
aanvullende financiering over de in aanmerking komende regio’s dezelfde procedure gevolgd 
worden.

Amendement 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en
de bevolkingsdichtheid;

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau,
de bevolkingsdichtheid en de 
demografische kwetsbaarheidsindex;

Or. en

Amendement 1257
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en 
de bevolkingsdichtheid;

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau, 
de territioriale criteria (helling, hoogte, 
klimaat) en de bevolkingsdichtheid;
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Or. en

Amendement 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en
de bevolkingsdichtheid;

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau,
de bevolkingsdichtheid en spreiding en 
vergrijzing van de bevolking;

Or. es

Amendement 1259
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio's: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en 
de bevolkingsdichtheid;

b) voor de meer ontwikkelde regio's: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau, 
territoriale criteria (accidentatie, hoogte, 
klimaat) en de bevolkingsdichtheid;

Or. fr

Amendement 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau 
en de bevolkingsdichtheid;

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, het 
opleidingsniveau, het netto alternatief 
beschikbaar inkomen per inwoner, de 
sociale broosheid, de demografische 
kwetsbaarheid en de bevolkingsdichtheid; 

Or. en

Amendement 1261
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio's: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en
de bevolkingsdichtheid;

b) voor de meer ontwikkelde regio's: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, de infraregionale 
verschillen (NUTS 3), het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau,
de bevolkingsdichtheid en de vergrijzing 
van de bevolking;

Or. fr

Motivering

Het is essentieel om rekening te houden met infraregionale verschillen om de gebieden die 
door armoede worden getroffen binnen regio's, zelfs binnen de rijkste regio's, beter tot 
doelgroep te kunnen maken en in aanmerking te kunnen nemen.

Amendement 1262
María Irigoyen Pérez
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en 
de bevolkingsdichtheid;

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en 
de schooluitval, en de bevolkingsdichtheid;

Or. es

Motivering

Demografische uitdagingen zoals spreiding en vergrijzing van de bevolking moeten evenals 
een lage bevolkingsdichtheid in aanmerking worden genomen, aangezien het hier gaat om 
ernstige en permanente demografische uitdagingen. Ook de schooluitval moet in aanmerking 
worden genomen.

Amendement 1263
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio's, de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en 
de bevolkingsdichtheid;

b) voor de meer ontwikkelde regio's, de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en 
de bevolkingsdichtheid, waarbij rekening 
moet worden gehouden, indien van 
toepassing, met een bijzonder ongunstige 
leeftijdspiramide;

Or. de

Amendement 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio's: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en
de bevolkingsdichtheid;

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau, 
de bevolkingsdichtheid, de spreiding en 
vergrijzing van de bevolking, en ernstige 
en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen;

Or. es

Amendement 1265
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en 
de bevolkingsdichtheid;

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau, 
de territioriale criteria (helling, hoogte, 
klimaat) en de bevolkingsdichtheid;

Or. en

Amendement 1266
László Surján

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in b) voor de meer ontwikkelde regio’s: de in 
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aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en 
de bevolkingsdichtheid;

aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, de intraregionale 
verschillen in de ontwikkeling, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en 
de bevolkingsdichtheid;

Or. en

Amendement 1267
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor het Cohesiefonds: de bevolking, de 
nationale welvaart en de
oppervlakte.

c) voor het Cohesiefonds: de bevolking, de 
nationale welvaart, de territoriale criteria 
(helling, hoogte, klimaat) en de 
oppervlakte.

Or. en

Amendement 1268
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor het Cohesiefonds: de bevolking, de 
nationale welvaart en de oppervlakte.

c) voor het Cohesiefonds: de bevolking, de 
nationale welvaart, territoriale criteria 
(accidentatie, hoogte, klimaat) en de 
oppervlakte.

Or. fr

Amendement 1269
Bogusław Sonik
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor het Cohesiefonds: de bevolking, de 
nationale welvaart en de
oppervlakte.

c) voor het Cohesiefonds: de bevolking, de 
nationale welvaart, de territoriale criteria 
(helling, hoogte, klimaat) en de 
oppervlakte.

Or. en

Amendement 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het percentage van het gebied en de 
bevolking waarvoor ernstige en 
permanente geografische of 
demografische belemmeringen gelden, 
overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag en artikel 111, lid 4 van deze 
verordening;

Or. es

Amendement 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) omvang van de gebieden die 
kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke, geografische of 
demografische belemmeringen zoals 
vermeld in artikel 174 van het Verdrag
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Or. fr

Amendement 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de behaalde resultaten worden 
opnieuw beoordeeld en waar nodig 
aangepast zodat de uit de toepassing van 
de onder a), b), c) en d) vastgelegde 
criteria resulterende gegevens een 
objectieve weergave zijn van de uit de 
economische en maatschappelijke crisis 
van de afgelopen jaren volgende 
werkelijke situatie.

Or. es

Amendement 1273
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat 
uit het [instrument voor levensmiddelen 
voor hulpbehoevenden] geacht deel uit te 
maken van de toewijzing uit de 
structuurfondsen aan het ESF.

Schrappen

Or. de
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Amendement 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25 %
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat 
uit het [instrument voor levensmiddelen 
voor hulpbehoevenden] geacht deel uit te 
maken van de toewijzing uit de 
structuurfondsen aan het ESF.

Schrappen

Or. en

Amendement
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio’s, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio’s 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat 
uit het [instrument voor levensmiddelen 
voor hulpbehoevenden] geacht deel uit te 
maken van de toewijzing uit de 
structuurfondsen aan het ESF.

Schrappen
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Or. fi

Motivering

Gelet op de verschillende omstandigheden tussen de landen en regio's en de beginselen van 
gedeeld beheer, moet de weging van de fondsen aan het eigen inzicht van de lidstaten worden 
overgelaten.

Amendement 1276
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat 
uit het [instrument voor levensmiddelen 
voor hulpbehoevenden] geacht deel uit te 
maken van de toewijzing uit de 
structuurfondsen aan het ESF.

Schrappen

Or. de

Motivering

De regio moet op basis van een SWOT-Analyse zelf kunnen bepalen hoe groot de kritieke 
massa moet zijn voor steun uit het ESF, en dit in de bijbehorende OP’s kunnen toelichten.

Amendement 1277
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 3. In elke lidstaat wordt ten minste 20% 
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van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 
het [instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 35% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 40% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 
het [instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

Or. fr

Motivering

Een te grote toewijzing van middelen aan het ESF, te dwingend voor de beheersautoriteiten, 
zou leiden tot een te laag gebruik en te lage aanwending van de financiële mogelijkheden van 
het cohesiebeleid om aan de doelstellingen te voldoen.

Amendement 1278
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25 % 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat 
uit het [instrument voor levensmiddelen 
voor hulpbehoevenden] geacht deel uit te 
maken van de toewijzing uit de 
structuurfondsen aan het ESF.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1279
Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25 % 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat 
uit het [instrument voor levensmiddelen 
voor hulpbehoevenden] geacht deel uit te 
maken van de toewijzing uit de 
structuurfondsen aan het ESF.

Schrappen

Or. en

Motivering

De voor het ESF toegewezen minimumpercentages moeten aansluiten op de Conclusies van 
de Raad over het vijfde verslag over de economische, sociale en territoriale samenhang.

Amendement 1280
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25 % 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 
het [instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25 % 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 
het [instrument voor levensmiddelen voor
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
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van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF. In kleine insulaire lidstaten 
die financiering uit het Cohesiefonds 
ontvangen en op andere eilanden, 
uitgezonderd eilanden waarop de 
hoofdstad van een lidstaat ligt of eilanden 
die een vaste verbinding met het vasteland 
hebben, wordt ten minste 25% van de 
middelen van de structuurfondsen aan het 
ESF toegewezen.

Or. en

Motivering

Het huidige voorstel inzake de verdeling over het ESF en het EFRO levert problemen op voor 
insulaire lidstaten en regio’s omdat zij de financiering uit het Cohesiefonds dan niet kunnen 
gebruiken op een manier die het meest op hun behoeften aansluit.

Amendement 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio’s, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio’s
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio’s aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 
het [instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

3. In elke lidstaat wordt ten minste 15% 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio’s en
25% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio’s aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 
het [instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

Or. de

Motivering

Er moet een flexibele participatie van het ESF beschikbaar zijn, afhankelijk van de 
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uitgangssituatie in de regio’s, dit mag niet worden verhinderd door kunstmatige quota. 
Anders zou het gevaar bestaan dat er in de armere regio’s onvoldoende middelen uit het ESF 
beschikbaar zouden zijn voor onderwijs en opleiding.

Amendement 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25%
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio’s, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio’s 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio’s aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 
het [instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

3. In elke lidstaat wordt een verdeling van
de middelen van de structuurfondsen voor 
het ESF toegepast die het best aansluit bij 
de strategie voor regionale ontwikkeling 
van die lidstaat. Voor de toepassing van 
deze bepaling wordt de steun aan een 
lidstaat uit het [instrument voor 
levensmiddelen voor hulpbehoevenden] 
geacht deel uit te maken van de toewijzing 
uit de structuurfondsen aan het ESF.

Or. es

Motivering

Deze percentages zijn niet gerechtvaardigd in het licht van de opname van de verschillende 
fondsen door de regio’s in het verleden. Voorgesteld wordt dan ook binnen het kader van de 
regionale politiek iedere lidstaat de mogelijkheid te bieden de strategie voor regionale 
ontwikkeling af te stemmen op de beschikbaarheid van fondsen.

Amendement 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
van de middelen van de structuurfondsen 

3. In elke lidstaat wordt ten minste 15% 
van de middelen van de structuurfondsen 
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voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 
het [instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

voor de minder ontwikkelde regio's en 25% 
van de middelen voor de meer ontwikkelde 
regio's aan het ESF toegewezen. Voor de 
toepassing van deze bepaling wordt de 
steun aan een lidstaat uit het [instrument 
voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

Or. en

Amendement 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun
aan een lidstaat uit het [instrument voor 
levensmiddelen voor hulpbehoevenden]
geacht deel uit te maken van de toewijzing 
uit de structuurfondsen aan het ESF.

3. De lidstaten beslissen tijdens de 
besprekingen ter goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten samen met 
de Europese Commissie over de verdeling 
van de toegewezen middelen over de 
verschillende GSK-fondsen.

Or. es

Motivering

Vanuit het EFRO wordt nu al bijna meer bijgedragen aan het scheppen van werkgelegenheid 
dan vanuit het ESF. Een dermate verhoogd percentage voor het ESF kan door de meeste 
regio’s niet worden geabsorbeerd en zal tevens leiden tot starheid en ondoeltreffendheid bij 
de toewijzing van fondsen (mkb, O&O, ICT). Het ESF richt zich niet zozeer op actief beleid 
ter bevordering van de werkgelegenheid, maar meer op de toegang tot de arbeidsmarkt en 
sociale inclusie. Het EFRO blijkt in de praktijk effectiever dan het ESF voor het creëren van 
werkgelegenheid en het groeibeleid.
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Amendement 1285
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25%
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40%
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 
het [instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

3. In bij benadering elke lidstaat wordt ten 
minste 20% van de middelen van de 
structuurfondsen voor de minder 
ontwikkelde regio's, 35% van de middelen 
voor de overgangsregio's en 40% van de 
middelen voor de meer ontwikkelde regio's 
aan het ESF toegewezen. Voor de 
toepassing van deze bepaling wordt de 
steun aan een lidstaat uit het [instrument 
voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

Or. it

Motivering

De voorgestelde minimumpercentages zijn te hoog; er worden lagere percentages 
voorgesteld.

Amendement 1286
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25 % 
van de middelen van de structuurfondsen
voor de minder ontwikkelde regio's, 40% 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52% van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25% 
van de middelen van de structuurfondsen 
aan het ESF toegewezen. Voor de 
toepassing van deze bepaling wordt de 
steun aan een lidstaat uit het [instrument 
voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
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het [instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

aan het ESF.

Or. en

Motivering

Om een efficiënte, evenwichtige en doelgerichte ondersteuning in de regio te waarborgen, 
mogen de middelen van de structuurfondsen niet met bindende percentages worden 
gereguleerd. De regio’s moeten zelf kunnen bepalen of zij zich op EFRO- of ESF-projecten 
richten.

Amendement 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het ESF-percentage moet voor elke 
categorie regio’s flexibel zijn en 
aansluiten op de specifieke eigenschappen 
en behoeften van de regio’s, en de 
betrokken lidstaten moeten de
mogelijkheid hebben om in 
overeenstemming met de Commissie per 
geval het percentage vast te stellen.

Or. en

Motivering

De regio’s en lokale autoriteiten moeten beschikken over flexibiliteit in de opzet van 
programma’s om ze beter te kunnen afstemmen op de doelstellingen van het cohesiebeleid van 
de EU.

Amendement 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun uit het Cohesiefonds voor 
vervoersinfrastructuur in het kader van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen bedraagt 
10 000 000 000 euro.

Schrappen

De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het uit de toewijzing van 
het Cohesiefonds voor de hele periode 
voor elke lidstaat over te schrijven bedrag. 
Dit bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van het Cohesiefonds voor elke 
lidstaat.
De jaarlijkse kredieten die 
overeenstemmen met de in de eerste 
alinea vermelde steun uit het 
Cohesiefonds, worden vanaf 
begrotingsjaar 2014 in de betrokken 
begrotingsonderdelen van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen opgenomen.
Steun uit het Cohesiefonds in het kader 
van de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen wordt 
overeenkomstig artikel [13] van 
Verordening (EU) [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility35 ten uitvoer gelegd voor de in 
bijlage 1 bij die verordening vermelde 
projecten, waarbij de hoogst mogelijke 
prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
in overeenstemming zijn met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 1289
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun uit het Cohesiefonds voor 
vervoersinfrastructuur in het kader van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen bedraagt 
10 000 000 000 euro.

Schrappen

De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het uit de toewijzing van 
het Cohesiefonds voor de hele periode 
voor elke lidstaat over te schrijven bedrag. 
Dit bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van het Cohesiefonds voor elke 
lidstaat.
De jaarlijkse kredieten die 
overeenstemmen met de in de eerste 
alinea vermelde steun uit het 
Cohesiefonds, worden vanaf 
begrotingsjaar 2014 in de betrokken 
begrotingsonderdelen van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen opgenomen.
Steun uit het Cohesiefonds in het kader 
van de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen wordt 
overeenkomstig artikel [13] van 
Verordening (EU) [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility35 ten uitvoer gelegd voor de in 
bijlage 1 bij die verordening vermelde 
projecten, waarbij de hoogst mogelijke 
prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
in overeenstemming zijn met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun uit het Cohesiefonds voor 
vervoersinfrastructuur in het kader van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen bedraagt 
10 000 000 000 euro.

Schrappen

Or. en

Amendement 1291
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun uit het Cohesiefonds voor 
vervoersinfrastructuur in het kader van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen bedraagt 10 000 000 000
euro.

De steun uit het Cohesiefonds voor 
vervoersinfrastructuur in het kader van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen bedraagt XX euro. Dit bedrag 
is uitsluitend bedoeld voor projecten die 
uitgevoerd worden in lidstaten die in 
aanmerking komen voor financiering uit 
het Cohesiefonds, en het toepasselijke 
medefinancieringspercentage is het 
percentage dat in artikel 110, lid 3, is 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De voorwaarden voor ondersteuning van de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen uit het Cohesiefonds moeten verhelderd worden.

Amendement 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het uit de toewijzing van 
het Cohesiefonds voor de hele periode 
voor elke lidstaat over te schrijven bedrag. 
Dit bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van het Cohesiefonds voor elke 
lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het uit de toewijzing van 
het Cohesiefonds voor de hele periode 
voor elke lidstaat over te schrijven bedrag. 
Dit bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van het Cohesiefonds voor elke 
lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 – alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De jaarlijkse kredieten die 
overeenstemmen met de in de eerste 
alinea vermelde steun uit het 

Schrappen
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Cohesiefonds, worden vanaf 
begrotingsjaar 2014 in de betrokken 
begrotingsonderdelen van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen opgenomen.

Or. en

Amendement 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 – alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De jaarlijkse kredieten die 
overeenstemmen met de in de eerste 
alinea vermelde steun uit het 
Cohesiefonds, worden vanaf 
begrotingsjaar 2014 in de betrokken 
begrotingsonderdelen van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen opgenomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 – alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun uit het Cohesiefonds in het kader 
van de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen wordt 
overeenkomstig artikel [13] van 
Verordening (EU) [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility35 ten uitvoer gelegd voor de in 
bijlage 1 bij die verordening vermelde 
projecten, waarbij de hoogst mogelijke 

Schrappen
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prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
in overeenstemming zijn met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 – alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun uit het Cohesiefonds in het kader 
van de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen wordt 
overeenkomstig artikel [13] van 
Verordening (EU) [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility35 ten uitvoer gelegd voor de in 
bijlage 1 bij die verordening vermelde 
projecten, waarbij de hoogst mogelijke 
prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
in overeenstemming zijn met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds.

Schrappen

Or. en

Amendement 1298
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 – alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun uit het Cohesiefonds in het kader van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen wordt overeenkomstig artikel 
[13] van Verordening (EU) [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 

Steun uit het Cohesiefonds in het kader van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen wordt overeenkomstig artikel 
[11] van Verordening (EU) [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
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Facility35 ten uitvoer gelegd voor de in 
bijlage 1 bij die verordening vermelde 
projecten, waarbij de hoogst mogelijke 
prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
in overeenstemming zijn met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds.

Facility35 ten uitvoer gelegd voor de in 
bijlage 1 bij die verordening vermelde 
projecten, waarbij de hoogst mogelijke 
prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
in overeenstemming zijn met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds. Bij wijze van uitzondering 
wordt tot en met 31 december 2016 bij de 
selectie van projecten die in aanmerking 
komen voor financiering rekening 
gehouden met de nationale toewijzingen 
die uit het Cohesiefonds zijn overgemaakt 
aan de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen.

Or. en

Motivering

Een periode van drie jaar, gedurende welke nationale toewijzingen worden gewaarborgd, is 
nodig om ervoor te zorgen dat alle lidstaten de pijplijn van een project kunnen voorbereiden 
met gebruikmaking van de beschikbare instrumenten van bijstand van de Commissie. Na deze 
periode zijn dan weer de gewone regels als voorzien in het reglement van de Connecting 
Europe Facility van toepassing.

Amendement 1299
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 – alinea 4

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun uit het Cohesiefonds in het kader van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen wordt overeenkomstig artikel 
[13] van Verordening (EU) [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility35 ten uitvoer gelegd voor de in 
bijlage 1 bij die verordening vermelde 
projecten, waarbij de hoogst mogelijke 
prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
in overeenstemming zijn met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds.

Steun uit het Cohesiefonds in het kader van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen wordt overeenkomstig artikel 
[13] van Verordening (EU) [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility35 ten uitvoer gelegd, waarbij de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds in acht worden genomen en 
een eerlijke concurrentie tussen projecten 
wordt gewaarborgd.
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Or. ro

Amendement 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun uit het Cohesiefonds in het kader van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen wordt overeenkomstig artikel 
[13] van Verordening (EU) [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility [34] ten uitvoer gelegd voor de in 
bijlage 1 bij die verordening vermelde 
projecten, waarbij de hoogst mogelijke 
prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
in overeenstemming zijn met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds.

Steun uit het Cohesiefonds in het kader van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen wordt overeenkomstig artikel 
[11] van Verordening (EU) [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility [34] ten uitvoer gelegd voor de in 
bijlage 1 bij die verordening vermelde 
projecten, waarbij de hoogst mogelijke 
prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
in overeenstemming zijn met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds. Niettemin zal bij de selectie 
van in aanmerking komende projecten tot 
en met 31 december 2016 nauwgezet 
rekening worden gehouden met de 
middelen die uit het Cohesiefonds aan de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen zijn overgemaakt.

Or. es

Motivering

In de eerste drie jaar van de programmeringsperiode moeten de toewijzingen voor elke 
lidstaat gewaarborgd zijn, zodat rekening kan worden gehouden met de nationale middelen 
uit het Cohesiefonds en de lidstaten gedurende de eerste jaren met ondersteuning van de 
Commissie een reservoir van projecten kunnen aanleggen

Amendement 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten en de Commissie 
moeten volgens artikel 14 quater 1 
(nieuw) garanderen dat zowel de 
partnerschapscontracten als de 
operationele programma’s een doelmatige 
en bruikbare koppeling garanderen 
tussen middelen uit de structuurfondsen 
en uit het cohesiefonds, maar ook met de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (CEF) en met de TEN-
verordeningen;

Or. de

Motivering

Alle kruisverwijzingen moeten worden aangepast.

Amendement 1302
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun uit de structuurfondsen voor 
[levensmiddelen voor hulpbehoevenden] in 
het kader van "investeren in groei en 
werkgelegenheid" bedraagt 2 500 000 000
euro.

De steun uit de structuurfondsen voor 
[levensmiddelen voor hulpbehoevenden] in 
het kader van "investeren in groei en 
werkgelegenheid" bedraagt 3 500 000 000
euro.

Or. fr

Motivering

Het bedrag van het instrument voor voedselsteun voor de meest hulpbehoevenden bedroeg in 
de loop van de vorige programmeringsperiode 500 000,00 euro per jaar. Aangezien het doel 
van dat programma was om steun te verlenen aan personen die te maken hebben met extreme 
armoede, waarvan het aantal toeneemt door de economische crisis die de EU momenteel 
doormaakt, is het noodzakelijk om de financiering voor de periode 2014-2020 minimaal op 
hetzelfde niveau te houden.
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Amendement 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De steun uit de structuurfondsen voor 
[levensmiddelen voor hulpbehoevenden] in 
het kader van "investeren in groei en 
werkgelegenheid" bedraagt 2 500 000 000
euro.

 De steun uit de structuurfondsen voor 
[levensmiddelen voor hulpbehoevenden] in 
het kader van "investeren in groei en 
werkgelegenheid" bedraagt 3 500 000 000
euro.

Or. fr

Amendement 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun uit de structuurfondsen voor 
[levensmiddelen voor hulpbehoevenden]
in het kader van “investeren in groei en 
werkgelegenheid” bedraagt
2 500 000 000 euro.

De steun voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden bedraagt XXX euro.

Or. es

Amendement 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het uit de toewijzing van 

 De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het voor de hele periode 
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de structuurfondsen voor de hele periode 
voor elke lidstaat over te schrijven bedrag.. 
Dit bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van de structuurfondsen voor 
elke lidstaat.

voor elke lidstaat over te schrijven bedrag
op basis van de binnen het financieel 
kader van de Europese Unie voor de 
rubriek "Bescherming en beheer van 
natuurlijke hulpbronnen" toegewezen 
middelen.

Or. es

Amendement 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De jaarlijkse kredieten die 
overeenstemmen met de in de eerste 
alinea vermelde steun uit de 
structuurfondsen, worden vanaf 
begrotingsjaar 2014 in de betrokken 
begrotingsonderdelen van [het instrument 
voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] opgenomen.

Schrappen

Or. es

Amendement 1307
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. 5% van de middelen voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
vormt de prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Aanpassing aan eerdere amendementen strekkend tot het schrappen van de prestatiereserve.

Amendement 1308
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. 5% van de middelen voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
vormt de prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. 5% van de middelen voor het doel 
“investeren in groei en werkgelegenheid” 
vormt de prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1310
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. 5% van de middelen voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
vormt de prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1311
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. 5% van de middelen voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
vormt de prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. 5% van de middelen voor het doel 
“investeren in groei en werkgelegenheid”
vormt de prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden
toegewezen.

6. Indien een lidstaat hiertoe heeft 
besloten, wordt 5% van de middelen voor 
het doel “investeren in groei en 
werkgelegenheid” bestemd voor een
prestatiereserve, die overeenkomstig artikel 
20 zal worden toegewezen.

Or. es
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Amendement 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. 0,2 % van de EFRO-middelen voor het 
doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" wordt toegewezen aan 
innovatieve acties op initiatief van de 
Commissie op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling.

7. XX % van de EFRO-middelen voor het 
doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" wordt toegewezen aan 
innovatieve acties op initiatief van de 
Commissie op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling.

Or. es

Amendement 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De middelen voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" bedragen 3,48% 
van de totale middelen die beschikbaar zijn 
voor vastleggingen uit de Fondsen voor de 
periode 2014-2020 (d.w.z. in totaal 11 700 
000 004 euro).

8. De middelen voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" bedragen 7% 
van de totale middelen die beschikbaar zijn 
voor vastleggingen uit de Fondsen voor de 
periode 2014-2020 (d.w.z. in totaal xxx
euro).

Or. de

Motivering

Zie artikel 37 van de resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het vijfde 
cohesieverslag van de Commissie en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 
(2011/2035(INI))

Amendement 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De middelen voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” bedragen 
3,48% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
Fondsen voor de periode 2014-2020 
(d.w.z. in totaal 11 700 000 004 euro).

8. De middelen voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” bedragen 7% 
van de totale middelen die beschikbaar zijn 
voor vastleggingen uit de Fondsen voor de 
periode 2014-2020 (d.w.z. in totaal XXX
euro).

Or. fr

Motivering

In het verlengde van het standpunt dat het Europees Parlement in de plenaire zitting heeft 
ingenomen, waarin het Parlement verlangt dat minimaal 7% van de totale middelen voor 
cohesie wordt toegewezen aan Europese territoriale samenwerking, is het gerechtvaardigd 
om een percentage vast te stellen van 7% van de totale middelen die zijn toegekend aan de 
Fondsen voor de periode 2014-2020.

Amendement 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De middelen voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” bedragen 
3,48% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
Fondsen voor de periode 2014-2020 
(d.w.z. in totaal 11 700 000 004 euro).

8. De middelen voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” bedragen 7%
van de totale middelen die beschikbaar zijn 
voor vastleggingen uit de Fondsen voor de 
periode 2014-2020 (d.w.z. in totaal XX 
XXX XXX XXX euro). Deze middelen 
worden afgetrokken van de totale 
middelen die op basis van een verdeling 
over de programma’s voor samenwerking 
aan het cohesiebeleid zijn toegewezen.

Or. en
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Amendement 1317
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De middelen voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” bedragen 
3,48% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
Fondsen voor de periode 2014–2020 
(d.w.z. in totaal 11 700 000 004 euro).

8. De middelen voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” bedragen 7% 
van de totale middelen die beschikbaar zijn 
voor vastleggingen uit de Fondsen voor de 
periode 2014–2020 (d.w.z. in totaal XX 
XXX XXX XXX euro).

Or. fi

Amendement 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De middelen voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" bedragen 3,48% 
van de totale middelen die beschikbaar zijn 
voor vastleggingen uit de Fondsen voor de 
periode 2014-2020 (d.w.z. in totaal 11 700 
000 004 euro).

8. De middelen voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" bedragen 3,48% 
van de totale middelen die beschikbaar zijn 
voor vastleggingen uit de Fondsen voor de 
periode 2014-2020 (d.w.z. in totaal XX 
XXX XXX XXX euro).

Or. es

Amendement 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 84 bis
Middelen voor het doel 
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“macroregionale samenwerking”
(1) De lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht 
kunnen in onderling overleg bepalen dat 
de middelen voor het doel 
“macroregionale samenwerking” die de 
lidstaten die een contract hebben 
afgesloten inzake de oprichting van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds of die 
zijn toegetreden tot een contract inzake de 
oprichting van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds gedurende de periode 
2014-2020 uit de verschillende Fondsen 
ter beschikking staan, minimaal 20% 
uitmaken van de middelen van het 
macroregionale fonds voor het doel 
“investeren in groei en werkgelegenheid”.
(2) De middelen van het macroregionale 
ontwikkelingsfonds voor het doel 
“macroregionale samenwerking” mogen, 
in onderlinge overleg tussen de lidstaten 
die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht of 
die zijn toegetreden tot een contract 
inzake de oprichting van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, 
tevens afkomstig zijn uit de publieke 
middelen van de lidstaten die een contract 
hebben afgesloten ter oprichting van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds of die 
zijn toegetreden tot een contract inzake de 
oprichting van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, of anderszins uit de 
begroting van de EIB.
(3) De middelen voor het doel 
“macroregionale samenwerking” kunnen 
tevens afkomstig zijn uit de financiële 
correcties - voor alle Fondsen - over de 
periode 2007 tot en met 2013 die de 
Commissie na 31-12-2013 aanbrengt ten 
gunste van de bij de desbetreffende 
macroregio betrokken lidstaten.
(4) De middelen voor het doel 
“macroregionale samenwerking” kunnen 
tot en met 31-12-2013 tevens betrokken 
worden uit de middelen uit de periode 
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2007 tot en met 2013 die niet door de bij 
de desbetreffende macroregio betrokken 
lidstaten voor de verschillende Fondsen 
zijn vastgelegd.
(5) De middelen voor het doel 
“macroregionale samenwerking” kunnen 
tot en met 31-12-2015 tevens betrokken 
worden uit de middelen uit de periode 
2007 tot en met 2013 die niet door de bij 
de desbetreffende macroregio betrokken 
lidstaten uit de verschillende Fondsen zijn 
uitgekeerd.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader. Met deze bepalingen wordt ruimte geschapen voor een daadwerkelijke 
macroregionale samenwerking op basis van dialoog en consensus tussen de lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds hebben opgericht of die zijn toegetreden tot een contract 
inzake de oprichting van een macroregionaal ontwikkelingsfonds door een zeer sterk en reëel 
integratie-element te introduceren dat uitgaat van het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio's, de 
overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio's.

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio's en de meer 
ontwikkelde regio's, zijn niet 
overschrijfbaar tussen deze categorieën 
regio's.

Or. de
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Amendement 1321
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio's, de 
overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio's.

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio's, de 
overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's, zijn doorgaans niet overschrijfbaar 
tussen deze categorieën regio's.

Or. de

Amendement 1322
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio’s, de 
overgangsregio’s en de meer ontwikkelde 
regio’s, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio’s.

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio’s, de 
overgangsregio’s en de meer ontwikkelde 
regio’s, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën, waarbij een uitzondering 
wordt gemaakt voor multiregionale 
programma’s met een territoriale 
dimensie, gezamenlijke actieplannen 
(Hoofdstuk 3 van de huidige 
verordening), stedelijke 
ontwikkelingsstrategieën en andere 
strategieën of territoriale pacten zoals 
vastgesteld in artikel 12, lid 1, van de 
verordening;

Or. en
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Amendement 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio’s, de 
overgangsregio’s en de meer ontwikkelde 
regio’s, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio’s.

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio’s, de 
overgangsregio’s en de meer ontwikkelde 
regio’s, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio’s binnen een 
bepaalde lidstaat of tussen de lidstaten 
onderling;

Or. en

Amendement 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 3 – artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio's, de 
overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio's.

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio's, de 
overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio's. Deze bepaling is 
niet van toepassing op alle voor het doel 
“macroregionale samenwerking” aan het 
macroregionale ontwikkelingsfonds 
toegewezen kredieten.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader en schept ruimte voor een daadwerkelijke macroregionale samenwerking op 
basis van dialoog en consensus tussen de lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht of die zijn toegetreden tot een contract inzake de 
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oprichting van een macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Amendement 1325
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio’s, de 
overgangsregio’s en de meer ontwikkelde 
regio’s, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio’s.

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio’s, de 
overgangsregio’s en de meer ontwikkelde 
regio’s, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio’s, met uitzondering 
van multiregionale programma's met een 
territoriale dimensie, gemeenschappelijke 
actieplannen (vgl. hoofdstuk 3 van de 
huidige verordening), strategieën voor 
stedelijke ontwikkeling, andere territoriale 
strategieën of pacten in de zin van artikel 
12, lid 1 van Verordening (EU) nr. [ESF].

Or. fr

Amendement 1326
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio’s, de 
overgangsregio’s en de meer ontwikkelde 
regio’s, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio’s.

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio’s, de 
overgangsregio’s en de meer ontwikkelde 
regio’s, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio’s, waarbij een 
uitzondering wordt gemaakt voor 
multiregionale programma’s met een 
territoriale dimensie, gezamenlijke 
actieplannen (Hoofdstuk 3 van de huidige 
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verordening), stedelijke 
ontwikkelingsstrategieën en andere 
strategieën of territoriale pacten zoals 
vastgesteld in de eerste alinea van artikel 
12, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[ESF].

Or. en

Amendement 1327
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 85 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden 
dat ten hoogste 2% van de kredieten voor 
een categorie regio's naar andere 
categorieën regio's wordt overgeschreven 
als een lidstaat dit voorstelt bij de eerste 
indiening van het partnerschapscontract.

Schrappen

Or. pt

Motivering

De regio’s beschikken al over hun eigen specifieke financiële middelen, en er moeten geen 
kredieten van de ene regio naar een andere worden overgeschreven, met name aangezien het 
vooral de meest ontwikkelde regio’s zijn die daarvan profiteren ten koste van de minder 
ontwikkelde regio’s, en het is duidelijk dat het spill-overeffect waaraan hier gerefereerd 
wordt niet zal bijdragen aan een grotere economische, sociale en territoriale cohesie, zoals 
bedoeld in artikel 174 van het verdrag. Dit amendement sluit aan op het amendement op 
overweging 59.

Amendement 1328
Iuliu Winkler
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 85 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 2% van de kredieten voor een 
categorie regio's naar andere categorieën 
regio's wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van het partnerschapscontract.

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 30% van de kredieten voor een 
categorie regio's naar andere categorieën 
regio's wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van het partnerschapscontract.

Or. de

Amendement 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 85 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 2% van de kredieten voor een 
categorie regio’s naar andere categorieën 
regio’s wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van het partnerschapscontract.

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 10% van de kredieten voor een 
categorie regio’s naar andere categorieën 
regio’s wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van het partnerschapscontract.

Or. en

Amendement 1330
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 85 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 2% van de kredieten voor een 
categorie regio’s naar andere categorieën 
regio’s wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van het partnerschapscontract.

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 6% van de kredieten voor een 
categorie regio’s naar andere categorieën 
regio’s wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van het partnerschapscontract.

Or. en

Amendement 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 86 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) De structurele overheidsuitgaven of 
daarmee gelijk te stellen structurele 
uitgaven, die worden gedaan door 
overheden bij wijze van cofinanciering 
van investeringen die zijn gestart in het 
kader van financiering met GSK-fondsen 
zullen in mindering worden gebracht bij 
de berekening van het structureel tekort 
wanneer de specifieke doelstellingen per 
land voor de middellange termijn worden 
vastgesteld, in het kader van Verordening 
(EU) nr. 1466/97, en zullen op dezelfde 
manier in mindering worden gebracht bij 
de beoordeling van de conformiteit met 
het preventieve deel van het stabiliteits- en 
groeipact, in het kader van Verordening 
(EU) nr. 1467/97.

Or. it
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Motivering

Er moet worden voorzien in een mechanisme dat de lidstaten de garantie geeft dat zij 
projecten die zij als strategisch voor de economische ontwikkeling en voor de groei van de 
werkgelegenheid beschouwen, kunnen cofinancieren zonder dat zij daarbij aanlopen tegen de 
beperkingen van het stabiliteitspact.

Amendement 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 86 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen in de lidstaten waar de minder 
ontwikkelde en overgangsregio's ten 
minste 15% van de totale bevolking 
uitmaken, wordt geverifieerd of het
niveau van de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
in de betrokken periode is gehandhaafd.

Schrappen

Or. de

Motivering

De voorwaarde van de additionaliteit moet in alle lidstaten worden getoetst, zie artikelen 1 en 
2 van de resolutie van het EP van 5 juli 2011 (2011/2035(INI)): "ziet verder meerwaarde in 
Europese steun wanneer gesubsidieerde projecten op nationaal, regionaal of plaatselijk 
niveau bijdragen aan de verwezenlijking van pan-Europese doelstellingen op het gebied van 
Europese integratie, economische groei, onderzoeksactiviteiten [...], wat zonder deze 
Europese impuls niet mogelijk zou zijn;"

Amendement 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 86 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen in de lidstaten waar de minder Alleen in de lidstaten waar de minder 
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ontwikkelde en overgangsregio's ten 
minste 15% van de totale bevolking 
uitmaken, wordt geverifieerd of het niveau 
van de structurele overheidsuitgaven of 
daarmee gelijk te stellen structurele
uitgaven voor het doel "investeren in groei 
en werkgelegenheid" in de betrokken 
periode is gehandhaafd.

ontwikkelde en overgangsregio's ten 
minste 20% van de totale bevolking 
uitmaken, wordt geverifieerd of het niveau
van de structurele overheidsuitgaven of 
daarmee gelijk te stellen structurele 
uitgaven voor het doel "investeren in groei 
en werkgelegenheid" in de betrokken 
periode is gehandhaafd.

Or. fr

Amendement 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 86 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de lidstaten waar de minder ontwikkelde 
en overgangsregio’s ten minste 70% van 
de bevolking uitmaken, vindt de verificatie 
op nationaal niveau plaats.

In de lidstaten waar de minder ontwikkelde 
regio’s ten minste 70% van de bevolking 
uitmaken, vindt de verificatie op nationaal 
niveau plaats.

Or. de

Amendement 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 86 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de lidstaten waar de minder ontwikkelde 
en overgangsregio’s meer dan 15% maar 
minder dan 70% van de bevolking 
uitmaken, vindt de verificatie op nationaal 
en regionaal niveau plaats. Daartoe 
verstrekken die lidstaten de Commissie in 
elke fase van het verificatieproces 
informatie over de uitgaven in de minder 
ontwikkelde en overgangsregio's.

In de lidstaten waar de minder ontwikkelde 
regio’s meer dan 15% maar minder dan 
70% van de bevolking uitmaken, vindt de 
verificatie op nationaal en regionaal niveau 
plaats. Daartoe verstrekken die lidstaten de 
Commissie in elke fase van het 
verificatieproces informatie over de 
uitgaven in de minder ontwikkelde en 
overgangsregio's.
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Or. de

Amendement 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 86 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de lidstaten waar de minder ontwikkelde 
en overgangsregio's meer dan 15% maar 
minder dan 70% van de bevolking 
uitmaken, vindt de verificatie op nationaal 
en regionaal niveau plaats. Daartoe 
verstrekken die lidstaten de Commissie in 
elke fase van het verificatieproces 
informatie over de uitgaven in de minder 
ontwikkelde en overgangsregio's.

In de lidstaten waar de minder ontwikkelde 
en overgangsregio's meer dan 20% maar 
minder dan 70% van de bevolking 
uitmaken, vindt de verificatie op nationaal 
en regionaal niveau plaats. Daartoe 
verstrekken die lidstaten de Commissie in 
elke fase van het verificatieproces 
informatie over de uitgaven in de minder 
ontwikkelde en overgangsregio's.

Or. fr

Amendement 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 3 – artikel 86 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De leden 1 tot en met 6 zijn niet van 
toepassing op operationele programma's in 
het kader van het doel “Europese 
territoriale samenwerking”.

7. De leden 1 tot en met 6 zijn niet van 
toepassing op operationele programma's in 
het kader van het doel “Europese 
territoriale samenwerking” of 
programma's van macroregionale 
ontwikkelingsfonds in het kader van het 
doel “macroregionale samenwerking”.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader en schept ruimte voor een daadwerkelijke macroregionale samenwerking op 
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basis van dialoog en consensus tussen de lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht of die zijn toegetreden tot een contract inzake de 
oprichting van een macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Amendement 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio’s, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die 
thematische doelstelling overeenkomstig 
de fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in 
naar behoren gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. In naar behoren 
gemotiveerde gevallen kan een prioritaire 
as betrekking hebben op een of meer 
categorieën regio’s en kunnen er 
complementaire investeringsprioriteiten 
van verschillende thematische 
doelstellingen en verschillende Fondsen 
in gecombineerd worden, overeenkomstig 
de fondsspecifieke voorschriften.

Or. fr

Motivering

Het is van belang om het gebruik van programma's waarin een beroep wordt gedaan op 
verschillende fondsen, te vergemakkelijken.

Amendement 1339
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio’s, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in 
naar behoren gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft in 
bepaalde gevallen betrekking op één of 
meer categorieën van regio’s en omvat 
een of meer investeringsprioriteiten van 
één of meer thematische doelstellingen
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. de

Amendement 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft
betrekking op één Fonds voor een
categorie regio's, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die 
thematische doelstelling overeenkomstig 
de fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in 
naar behoren gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as kan
betrekking hebben op een of meer 
categorieën regio's of kan een of meer 
complementaire investeringsprioriteiten
van verschillende thematische
doelstellingen en fondsen combineren,
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften.
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worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een
categorie regio’s, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in naar 
behoren gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds en één categorie 
regio’s, komt, onverminderd artikel 52, 
overeen met een thematische doelstelling 
en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as kunnen zo nodig ter 
verhoging van het effect en de 
doelmatigheid in een thematisch 
samenhangende, geïntegreerde aanpak 
ter verwezenlijking van de doelstellingen
en streefdoelen van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei worden gecombineerd:

Or. en

Amendement 1342
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 1. Een operationeel programma bestaat uit 
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prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een
categorie regio's, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in naar 
behoren gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

prioritaire assen. en prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio's, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as kunnen, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

Or. fr

Motivering

Waar relevant en gepast, is het wenselijk de coördinatie tussen de operationele programma's 
voor verschillende doelstellingen van het cohesiebeleid en de verschillende onderdelen van de 
Europese territoriale samenwerking te versterken.

Amendement 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio's, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in naar 
behoren gemotiveerde gevallen,
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio's, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen kan een 
prioritaire as een of meer complementaire 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
thematische doelstellingen of een of meer 
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vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

complementaire investeringsprioriteiten 
voor het EFRO, CF en ESF met één 
thematische doelstelling combineren.

Or. en

Amendement 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio's, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in naar 
behoren gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio's, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in naar 
behoren gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken. Tevens kan in het geval 
van het EFRO een prioritaire as 
betrekking hebben op meerdere 
thematische doelstellingen teneinde in te 
kunnen spelen op demografische 
veranderingen.

Or. es

Amendement 1345
Richard Seeber
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio's, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in naar 
behoren gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio's, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF en het EFRO 
kunnen, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen, investeringsprioriteiten voor 
verschillende van de in artikel 9, punten 8, 
9, 10 en 11, vermelde thematische 
doelstellingen worden gecombineerd om 
hun bijdrage tot andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 1346
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds voor een
categorie regio’s, komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in naar 
behoren gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één Fonds en op één
categorie regio’s, behalve bij het 
cohesiefonds, komt, onverminderd artikel 
52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen kan of 
kunnen in een prioritaire as – wanneer dit 
nodig is om de efficiëntie en de 
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vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

doeltreffendheid van een thematisch 
coherente aanpak van de doelstellingen 
en de prioriteiten van de EU-strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei te verhogen –
a) meer dan één categorie regio’s 
ondergebracht zijn;
b) één of meerdere aanvullende 
investeringsprioriteiten van het EFRO, 
het CF en het ESF in één thematische 
doelstelling worden gecombineerd;
c) één of meerdere aanvullende 
investeringsprioriteiten uit verschillende 
thematische doelstellingen met een 
bijdrage van maximaal 20% van de EU in 
een operationeel programma worden 
gecombineerd;
d) bij het ESF investeringsprioriteiten uit 
verschillende thematische doelstellingen 
uit artikel 9, leden 8, 9, 10 en 11 worden 
gecombineerd, zodat ze meer kunnen 
bijdragen aan andere prioritaire assen.
De lidstaten kunnen twee of meer van de 
onder de letters a tot en met d beschreven 
opties met elkaar combineren.

Or. de

Amendement 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) heeft betrekking op meer dan één 
categorieën regio’s;

Or. en
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Amendement 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) combineert een of meer 
complementaire investeringsprioriteiten 
voor het EFRO, CF en ESF met één 
thematische doelstelling;

Or. en

Amendement 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) combineert een of meer 
complementaire investeringsprioriteiten 
voor verschillende thematische 
doelstellingen tot maximaal 20% van de 
bijdrage van de EU aan een operationeel 
programma, in het bijzonder met 
betrekking tot die delen van de bijdrage 
die zijn bedoeld voor een geïntegreerde 
aanpak van de territoriale ontwikkeling;

Or. en

Amendement 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1 – letter d (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor het ESF […] 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 
combineren om hun bijdrage aan andere 
prioritaire assen te vereenvoudigen […];

Or. en

Amendement 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1 – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de lidstaten kunnen een enkele 
prioritaire as in een operationeel 
programma voor technische bijstand 
opstellen zoals beschreven in artikel 52; 
deze prioritaire as is niet van toepassing 
op lid 2 b) i), ii), iv), c) ii) - vi bis) en e) i)-
ii bis) van dit artikel.

Or. en

Motivering

Bij aanneming moeten onderlinge verwijzingen dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)



PE491.056v01-00 134/183 AM\903905NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten kunnen twee of meer van de 
onder a) tot en met d) genoemde opties 
combineren.

Or. en

Amendement 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een strategie voor de bijdrage van het 
operationele programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, met inbegrip van:

a) een strategie voor de bijdrage van het 
operationele programma tot de 
verwezenlijking van economische, sociale 
en territoriale samenhang en van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, met inbegrip 
van:

Or. en

Amendement 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een vaststelling van hetgeen nodig is om 
de vraagstukken aan te pakken die zijn 
vermeld in de specifieke aanbevelingen per 
land krachtens artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de aanbevelingen van de 
Raad krachtens artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag, met inachtneming van de 
geïntegreerde richtsnoeren en de 

i) een vaststelling van hetgeen nodig is om 
de vraagstukken aan te pakken die zijn 
vermeld in de specifieke aanbevelingen per 
land en de algemene richtsnoeren van het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie krachtens artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de aanbevelingen van de 
Raad en de richtsnoeren waarmee de 
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nationale en regionale bijzonderheden; lidstaten bij hun werkgelegenheidsbeleid 
rekening houden krachtens artikel 148, lid 
4, van het Verdrag, met name met 
inachtneming van de duurzame 
ontwikkelingsbehoeften van de 
desbetreffende lidstaten en/of regio’s;

Or. en

Amendement 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – punt a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een vaststelling van hetgeen nodig is om 
de vraagstukken aan te pakken die zijn 
vermeld in de specifieke aanbevelingen 
per land krachtens artikel 121, lid 2, van 
het Verdrag en in de aanbevelingen van 
de Raad krachtens artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag, met inachtneming van de 
geïntegreerde richtsnoeren en de nationale 
en regionale bijzonderheden;

i) een vaststelling van hetgeen nodig is, 
met inachtneming van de geïntegreerde 
richtsnoeren en de nationale en regionale 
bijzonderheden;

Or. fr

Amendement 1356
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een vaststelling van hetgeen nodig is om
de vraagstukken aan te pakken die zijn 
vermeld in de specifieke aanbevelingen per 
land krachtens artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de aanbevelingen van de 
Raad krachtens artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag, met inachtneming van de 

i) een vaststelling van hetgeen nodig is, 
rekening houdend met de vraagstukken 
die zijn vermeld in de desbetreffende
specifieke aanbevelingen per land 
krachtens artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de aanbevelingen van de 
Raad krachtens artikel 148, lid 4, van het 
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geïntegreerde richtsnoeren en de nationale 
en regionale bijzonderheden;

Verdrag, met inachtneming van de 
geïntegreerde richtsnoeren en de nationale 
en regionale bijzonderheden;

Or. en

Amendement 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een motivering van de keuze voor 
thematische doelstellingen en 
desbetreffende investeringsprioriteiten, in 
het licht van het partnerschapscontract en 
de resultaten van de ex-ante-evaluatie;

ii) een motivering van de keuze voor 
thematische doelstellingen en 
desbetreffende investeringsprioriteiten, in 
het licht van het partnerschapscontract en 
de resultaten van de ex-ante-evaluatie, in 
voorkomend geval overeenkomstig de 
duurzame ontwikkelingsbehoeften van de 
lidstaten en/of regio’s;

Or. en

Amendement 1358
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een motivering van de keuze voor 
thematische doelstellingen en 
desbetreffende investeringsprioriteiten, in 
het licht van het partnerschapscontract en 
de resultaten van de ex-ante-evaluatie;

ii) een motivering van de keuze voor 
thematische doelstellingen en 
desbetreffende investeringsprioriteiten, in 
het licht van de behoeften van de 
betrokken regio en van het 
partnerschapscontract en de resultaten van 
de ex-ante-evaluatie;

Or. de
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Amendement 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – punt a – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) een presentatie van de wijze van 
afstemming tussen de operationele 
programma's voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid", de 
programma's voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking", en de 
programma's van het EFMZV, het 
ELFPO, het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI), het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) en 
het instrument voor pre-toetredingssteun 
(IPA) voor de betreffende regio's.

Or. fr

Amendement 1360
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – punt a – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) in voorkomend geval een 
presentatie van de wijze van afstemming 
tussen de operationele programma's voor 
het doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" en de programma's 
voor territoriale samenwerking en de 
programma's van het extern beleid van de 
Europese Unie die van toepassing zijn op 
de betreffende regio's.

Or. fr
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Motivering

Het lijkt gepast de maatregelen die de samenwerking tussen de operationele programma's 
bevorderen te versterken, om beter te kunnen inspelen op de situatie van regio's zonder 
Europese grenzen. Deze maatregelen zouden ook ten goede komen aan innoverende projecten 
in het kader van gedecentraliseerde samenwerking. 

Amendement 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de investeringsprioriteiten en de 
desbetreffende specifieke doelstellingen;

i) de investeringsprioriteiten en de 
desbetreffende specifieke doelstellingen, 
overeenkomstig de verschillende opties 
van lid 1 van dit artikel;

Or. en

Amendement 1362
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een beschrijving van de te ondersteunen 
maatregelen, met vermelding, in 
voorkomend geval, van de voornaamste 
doelgroepen, beoogde specifieke 
grondgebieden en soorten begunstigden
alsook van het geplande gebruik van 
financieringsinstrumenten;

iii) een beschrijving van de te ondersteunen 
maatregelen, met vermelding, in 
voorkomend geval, van de voornaamste 
doelgroepen en beoogde specifieke 
grondgebieden alsook van het geplande 
gebruik van financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 



AM\903905NL.doc 139/183 PE491.056v01-00

NL

Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de bijdrage tot de in het 
partnerschapscontract vastgestelde
geïntegreerde aanpak voor territoriale 
ontwikkeling, met inbegrip van:

c) de bijdrage tot de geïntegreerde aanpak 
voor territoriale ontwikkeling, met inbegrip 
van:

Or. en

Amendement 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo,
het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo 
van het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

Or. de

Amendement 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo, 
het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo,
het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, in het bijzonder als ze zoals 
het LIFE-programma zorgen voor een 
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gestructureerde samenwerking, alsook 
met de EIB;

Or. en

Motivering

"Geïntegreerde projecten" volgens LIFE vormen een concreet hulpmiddel voor 
mainstreaming voor het milieu en het klimaat. Ze kunnen een aanzienlijke bijdragen leveren 
aan een efficiënt gebruik van de fondsen, aan een samenhangende uitvoering van belangrijke 
milieuwetgeving en aan een verhoging van de opnamecapaciteit van de financiering die in het 
cohesie- en landbouwbeleid voor het milieu en het klimaat is voorzien. Wil dit in de praktijk 
haalbaar zijn, dan moeten de met de GSK-fondsen potentieel complementaire activiteiten in 
een vroeg stadium worden vastgesteld.

Amendement 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo, 
het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de GSK-fondsen binnen 
één of meer dan één prioritaire as(sen) en 
de mechanismen die zorgen voor
coördinatie tussen de Fondsen en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

Or. en

Amendement 1367
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo, 

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo, 
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het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB indien dit 
in het partnerschapscontract onvoldoende 
is beschreven;

Or. en

Amendement 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de regeling van samenwerking met 
betrekking tot prioriteiten op het gebied 
van het milieu en het klimaat tussen de 
verschillende beleidsterreinen op 
nationaal en regionaal niveau, wat ten 
eerste leidt tot de vaststelling van gebieden 
waarop activiteiten mogelijk zijn ter 
aanvulling van geïntegreerde milieu- en 
klimaatprojecten en ten tweede tot de 
vaststelling van financieringsterreinen 
waarop het gebruik van binnen het LIFE-
programma gevalideerde oplossingen, 
methoden en benaderingen voordeel 
kunnen opleveren;

Or. en

Motivering

"Geïntegreerde projecten" volgens LIFE vormen een concreet hulpmiddel voor 
mainstreaming voor het milieu en het klimaat. Ze kunnen een aanzienlijke bijdragen leveren 
aan een efficiënt gebruik van de fondsen, aan een samenhangende uitvoering van belangrijke 
milieuwetgeving en aan een verhoging van de opnamecapaciteit van de financiering die in het 
cohesie- en landbouwbeleid voor het milieu en het klimaat is voorzien. Wil dit in de praktijk 
haalbaar zijn, dan moeten de met de GSK-fondsen potentieel complementaire activiteiten in 
een vroeg stadium worden vastgesteld.
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Amendement 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in voorkomend geval: een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28 
en 29;

ii) in voorkomend geval: een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken alsmede de mechanismen die 
bijdragen aan de geïntegreerde 
territoriale investering zoals vermeld in 
artikel 99 van deze Verordening, met 
inbegrip van de mechanismen uit artikel 
12, lid 1, van Verordening (EU) nr. [ESF] 
waaronder de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van elk fonds voor 
geïntegreerde maatregelen;

Or. en

Amendement 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in voorkomend geval: een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28 
en 29;

ii) een geplande geïntegreerde aanpak voor 
de territoriale ontwikkeling van stedelijke, 
plattelands, kust- en visserijgebieden, 
alsook van gebieden met bijzondere 
territoriale kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28 
en 29;

Or. en
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Amendement 1371
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in voorkomend geval: een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28 
en 29;

ii) in voorkomend geval: een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands, 
kust-, berg- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28 
en 29;

Or. de

Motivering

Berggebieden hebben te maken met specifieke natuurlijke handicaps. Ze worden 
geconfronteerd met allerlei problemen, zoals leegloop en een economisch nadelige ligging. 
Daarom is het zinvol om deze regio’s apart te noemen.

Amendement 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de lijst van steden waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd, de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
EFRO-steun voor die maatregelen, met 
inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[...] [EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

iii) de functionele stedelijke gebieden waar 
geïntegreerde maatregelen voor duurzame, 
inclusieve stedelijke ontwikkeling zullen 
worden uitgevoerd krachtens artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], op 
voorwaarde dat de lokale autoriteiten of 
bestaande instanties die de functionele 
stedelijke gebieden waar de geïntegreerde 
maatregelen worden ingevoerd besturen, 
daartoe toestemming hebben verleend; de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van
EFRO-steun voor die maatregelen, met 
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inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen worden 
toegevoegd;

Or. en

Amendement 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – onder c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de lijst van steden waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd, de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
EFRO-steun voor die maatregelen, met 
inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

iii) de indicatieve lijst van steden en 
functionele ruimten waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd, de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
EFRO-steun voor die maatregelen, met 
inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

Or. es

Amendement 1374
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de lijst van steden waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd, de 

iii) de indicatieve lijst van steden en 
functionele gebieden waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
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indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
EFRO-steun voor die maatregelen, met 
inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[...] [EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

ontwikkeling zullen worden uitgevoerd; 
deze lijst moet worden opgesteld in 
partnerschap met de regionale en lokale 
overheden, met de nodige aandacht voor 
de institutionele stelsels van elke lidstaat 
teneinde een eerlijke toegang te 
waarborgen voor alle lokale overheden 
die geïntegreerde maatregelen voor 
stedelijke ontwikkeling wensen uit te 
voeren; de indicatieve jaarlijkse toewijzing 
van EFRO-steun voor die maatregelen, met 
inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[...] [EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

Or. it

Amendement 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de lijst van steden waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd, de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
EFRO-steun voor die maatregelen, met 
inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[...] [EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

iii) een lijst van steden of een aantal 
criteria voor de selectie van steden en 
functionele stedelijke gebieden waar 
geïntegreerde maatregelen voor duurzame 
stedelijke ontwikkeling zullen worden 
uitgevoerd, de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van EFRO-steun voor die 
maatregelen, met inbegrip van de middelen 
die aan de steden worden gedelegeerd voor 
beheer krachtens artikel 7, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. [...] [EFRO] en de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van ESF-
steun voor geïntegreerde maatregelen;

Or. en



PE491.056v01-00 146/183 AM\903905NL.doc

NL

Amendement 1376
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de lijst van steden waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd, de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
EFRO-steun voor die maatregelen, met 
inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[...] [EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

iii) een indicatieve lijst van steden, 
functionele stedelijke en andere 
functionele territoriale gebieden volgens 
de in artikel 14, letter b, punt ii 
vastgelegde criteria, waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke, 
regionale of territoriale ontwikkeling
zullen worden uitgevoerd, de indicatieve 
jaarlijkse toewijzing van EFRO-steun voor 
die maatregelen, met inbegrip van de 
middelen die aan de steden of de andere 
bestaande entiteiten worden gedelegeerd 
voor beheer van de functionele stedelijke 
of andere functionele territoriale gebieden 
krachtens artikel 7, lid 2, van Verordening 
(EU) nr. […] [EFRO] en de indicatieve 
jaarlijkse toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

Or. de

Motivering

Aangezien duurzame stedelijke ontwikkeling niet alleen in de steden plaatsvindt, maar ook in 
grotere ruimtelijke categorieën, die bijvoorbeeld kunnen bestaan uit meerdere steden en hun 
agglomeratie of regionale samenwerkingsvormen, en aangezien er in de lidstaten bovendien 
talloze territoriale categorieën bestaan, moet deze realiteit terug te vinden zijn in de definitie 
van de op de stad betrokken ruimtes die moeten worden ontwikkeld.

Amendement 1377
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – onder c) – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de lijst van steden waar geïntegreerde iii) de lijst van steden waar geïntegreerde 
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maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd, de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
EFRO-steun voor die maatregelen, met 
inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd; 
deze lijst dient te worden uitgewerkt in 
partnerschap met de lokale en regionale 
bevoegde instanties, onder eerbiediging 
van de eigen institutionele stelsels van de 
betreffende lidstaat, om te waarborgen dat 
de toegang voor alle lokale autoriteiten 
die geïntegreerde maatregelen voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling willen 
uitvoeren, gelijk is; de indicatieve 
jaarlijkse toewijzing van EFRO-steun voor 
die maatregelen, met inbegrip van de 
middelen die aan de steden worden 
gedelegeerd voor beheer krachtens artikel 
7, lid 2, van Verordening (EU) nr. [EFRO] 
en de indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
ESF-steun voor geïntegreerde maatregelen;

Or. pt

Amendement 1378
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de lijst van steden waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd, de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
EFRO-steun voor die maatregelen, met 
inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[...] [EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

iii) de indicatieve lijst van steden waar 
geïntegreerde maatregelen voor duurzame 
stedelijke ontwikkeling zullen worden 
uitgevoerd, de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van EFRO-steun voor die 
maatregelen, met inbegrip van de middelen 
die aan de steden worden gedelegeerd voor 
beheer krachtens artikel 7, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. [...] [EFRO] en de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van ESF-
steun voor geïntegreerde maatregelen;

Or. en
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Amendement 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de aanwijzing van de gebieden waar 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling zal plaatsvinden;

iv) de aanwijzing van de gebieden waar 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling zal plaatsvinden en de 
vaststelling van de uitvoeringsregelingen 
voor de artikelen 28 en 29, met inbegrip 
van de indicatieve jaarlijkse toewijzing 
van elk fonds voor geïntegreerde 
maatregelen;

Or. en

Amendement 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – punt c – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de regelingen voor interregionale en 
transnationale acties waarvan de 
begunstigden in ten minste één andere 
lidstaat gevestigd zijn;

v) de regelingen voor 
grensoverschrijdende, interregionale en 
transnationale acties waarvan de 
begunstigden in ten minste één andere 
lidstaat gevestigd zijn;

Or. fr

Amendement 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt vi
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot de 
verwezenlijking van macroregionale 
strategieën en zeegebiedstrategieën;

vi) de bijdrage van de geplande 
steunmaatregelen tot de verwezenlijking 
van macroregionale strategieën en 
zeegebiedstrategieën in elke vorm;

Or. en

Amendement 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – onder c) – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot de 
verwezenlijking van macroregionale 
strategieën en zeegebiedstrategieën;

vi) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot de 
verwezenlijking van macroregionale 
strategieën en zeegebiedstrategieën en aan 
functionele berggebieden; 

Or. es

Amendement 1383
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) in voorkomend geval: de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot de 
verwezenlijking van macroregionale 
strategieën en zeegebiedstrategieën;

vi) in voorkomend geval: de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot de 
verwezenlijking van macroregionale 
strategieën, zeegebiedstrategieën en de 
Alpenstrategie;

Or. de
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Motivering

De Alpen worden met bijzondere uitdagingen geconfronteerd, vanwege de demografische 
ontwikkeling en de natuurlijke omstandigheden, en hebben daarom speciale steun uit de 
structuurfondsen van de EU nodig.

Amendement 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) het aanduiden van gebieden waar 
steun moet worden verleend aan 
grensoverschrijdende verbindingen van de 
infrastructuur en/of nieuwe regionale 
verbindingen;

Or. de

Amendement 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter c – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd 
of uitgesloten te worden, waarbij speciale 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;
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Or. en

Amendement 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd 
of uitgesloten te worden, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

Schrappen

Or. en

Motivering

Mocht dit amendement worden aangenomen, dan moeten hiernaar verwijzende passages in de 
gehele tekst dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 1387
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 

(d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen en van regio’s die met de 
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de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

gevolgen van de demografische 
ontwikkelingen worden geconfronteerd of 
van doelgroepen die de grootste kans 
maken gediscrimineerd of uitgesloten te 
worden, waarbij bijzondere aandacht wordt 
besteed aan gemarginaliseerde 
gemeenschappen, met vermelding van de 
indicatieve financiële toewijzing;

Or. de

Amendement 1388
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om regionale 
demografische problemen het hoofd te 
bieden en te voorzien in de specifieke 
behoeften van de geografische gebieden 
die het hardst door armoede worden 
getroffen of van doelgroepen die de 
grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

Or. en

Amendement 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

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

Or. en

Amendement 1390
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de gebieden die 
het hardst door armoede worden getroffen
of van gebieden die vanwege hun 
geografische ligging met speciale 
uitdagingen worden geconfronteerd, zoals 
berggebieden, of van doelgroepen die de 
grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

Or. de
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Motivering

Vanwege de natuurlijke omstandigheden worden berggebieden met speciale uitdagingen 
geconfronteerd. Ze hebben te maken met allerlei problemen, zoals leegloop en een nadelige 
economische ligging. Daarom moet er juist hier bij de ondersteuning met middelen uit de 
structuurfondsen een geïntegreerde aanpak worden gevolgd.

Amendement 1391
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

d) in voorkomend geval: de bijdrage aan 
de in het partnerschapscontract 
vastgestelde geïntegreerde aanpak om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen;

Or. en

Amendement 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter e – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de uitkomsten van de strategische 
milieubeoordeling van het operationele 
programma die is uitgevoerd krachtens 
Richtlijn 2001/42/EG;
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Or. en

Amendement 1393
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) voor elke overeenkomstig bijlage IV 
vastgestelde ex-antevoorwaarde waaraan 
op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract en het operationele 
programma niet is voldaan: een 
beschrijving van de maatregelen die nodig 
zijn om aan de ex-antevoorwaarde te 
voldoen, met een tijdschema voor de 
uitvoering van die maatregelen;

ii) voor elke overeenkomstig bijlage IV 
vastgestelde ex-antevoorwaarde waaraan 
op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract en het operationele 
programma niet is voldaan: een 
beschrijving van de maatregelen die nodig 
zijn om aan de ex-antevoorwaarde te 
voldoen;

Or. en

Amendement 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter e – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de maatregelen die zijn genomen om de 
partners te betrekken bij de voorbereiding 
van het operationele programma en hun 
rol bij de uitvoering, het toezicht en de 
evaluatie van dat programma;

iii) de maatregelen die zijn genomen om de 
partners te betrekken bij de voorbereiding,
de uitvoering, het toezicht en de evaluatie 
van het operationele programma 
krachtens de in artikel 5 vermelde 
Europese gedragscode, met inbegrip van 
een lijst van de betrokken partners, 
informatie over de manier waarop zij zijn 
geselecteerd, hun verantwoordelijkheden 
en hun standpunten;

Or. en
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Amendement 1395
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter e – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de maatregelen die zijn genomen om de 
partners te betrekken bij de voorbereiding 
van het operationele programma en hun rol 
bij de uitvoering, het toezicht en de 
evaluatie van dat programma;

iii) de maatregelen die zijn genomen om de 
partners te betrekken bij de voorbereiding 
van het operationele programma en de rol 
van de desbetreffende partners bij de 
uitvoering van dat programma;

Or. en

Amendement 1396
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter f – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het geplande gebruik van technische 
bijstand, met inbegrip van maatregelen om 
de administratieve capaciteit van 
autoriteiten en begunstigden te vergroten, 
met de relevante informatie als bedoeld in 
lid 2, onder b), voor de desbetreffende 
prioritaire as;

i) het geplande gebruik van technische 
bijstand, met inbegrip van maatregelen om 
de administratieve capaciteit van 
autoriteiten, partners en begunstigden te 
vergroten, met de relevante informatie als 
bedoeld in lid 2, onder b), voor de 
desbetreffende prioritaire as;

Or. en

Amendement 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter f – punt i



AM\903905NL.doc 157/183 PE491.056v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het geplande gebruik van technische 
bijstand, met inbegrip van maatregelen om 
de administratieve capaciteit van 
autoriteiten en begunstigden te vergroten, 
met de relevante informatie als bedoeld in 
lid 2, onder b), voor de desbetreffende 
prioritaire as;

i) het geplande gebruik van de in lid 1 
onder e) van dit artikel genoemde 
mogelijkheid tot technische bijstand, en 
geplande maatregelen om de 
administratieve capaciteit van de in artikel 
5 vermelde autoriteiten, begunstigden en 
partners overeenkomstig de Europese 
gedragscode te vergroten, met de relevante 
informatie als bedoeld in lid 2, onder b), 
voor de desbetreffende prioritaire as;

Or. en

Amendement 1398
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter f – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de geplande 
acties om die lasten te verminderen, met 
streefdoelen;

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de geplande 
acties om die lasten te verminderen, met 
streefdoelen en termijnen;

Or. en

Amendement 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Part 3 – artikel 87 – lid 2 – letter f – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de 
geplande acties om die lasten te 
verminderen, met streefdoelen;

ii) de geplande acties om de 
administratieve lasten voor de 
begunstigden te verminderen, met 
streefdoelen;
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Or. en

Amendement 1400
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Part 3 – artikel 87 – lid 2 – letter f – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de geplande 
acties om die lasten te verminderen, met 
streefdoelen;

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en, in 
voorkomend geval, de geplande acties om 
die lasten te verminderen;

Or. en

Amendement 1401
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Part 3 – artikel 87 – lid 2 – letter f – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een lijst van grote projecten waarvoor 
de uitvoering van de voornaamste 
werkzaamheden naar verwachting vóór 1 
januari 2018 zal aanvangen;

iii) een indicatieve lijst van grote projecten 
waarvoor de uitvoering van de 
voornaamste werkzaamheden naar 
verwachting vóór 1 januari 2018 zal 
aanvangen;

Or. en

Amendement 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Voorstel voor een verordening
Part 3 – artikel 87 – lid 2 – letter f – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een lijst van grote projecten waarvoor iii) een niet-uitputtende lijst van grote 
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de uitvoering van de voornaamste 
werkzaamheden naar verwachting vóór 1 
januari 2018 zal aanvangen;

projecten waarvoor de uitvoering van de 
voornaamste werkzaamheden naar 
verwachting vóór 1 januari 2018 zal 
aanvangen;

Or. en

Amendement 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Part 3 – artikel 87 – lid 2 – letter g – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een tabel waarin voor de hele 
programmeringsperiode, voor het 
operationele programma en voor elke 
prioritaire as, het bedrag van de totale 
financiële toewijzing van steun uit de 
Fondsen is aangegeven, alsmede de 
nationale medefinanciering. Indien de 
nationale medefinanciering uit publieke en 
private medefinanciering bestaat, bevat de 
tabel een indicatieve uitsplitsing van de 
publieke en de private component. Ter 
informatie wordt ook de voorgenomen 
deelname van de EIB vermeld;

ii) een tabel waarin voor de hele 
programmeringsperiode, voor het 
operationele programma en voor elke 
prioritaire as, het bedrag van de totale 
financiële toewijzing van steun uit de 
Fondsen is aangegeven, alsmede de 
nationale medefinanciering. Voor 
prioritaire assen die meer dan één 
categorieën regio's betreffen, worden in 
de tabel de diverse bedragen uit elk 
specifiek fonds vermeld, alsook de 
respectieve medefinancieringsbedragen 
voor elke categorie regio's. Voor 
prioritaire assen die een of meer 
complementaire investeringsprioriteiten 
voor de verschillende GSK-fondsen 
combineren, worden in de tabel de diverse 
bedragen uit elk specifiek fonds vermeld.
Indien de nationale medefinanciering uit 
publieke en private medefinanciering 
bestaat, bevat de tabel een indicatieve 
uitsplitsing van de publieke en de private 
component. Ter informatie wordt ook de 
voorgenomen deelname van de EIB 
vermeld;

Or. en
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Amendement 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter g – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) de geplande koppeling tussen 
middelen uit de structuurfondsen en het 
cohesiefonds en andere 
financieringsinstrumenten, met name de 
CEF;

Or. de

Amendement 1405
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter h – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de accreditatie-instantie, de 
beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de auditautoriteit;

i) de beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de auditautoriteit;

Or. de

Amendement 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter h – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de accreditatie-instantie, de 
beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de auditautoriteit;

i) de beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de auditautoriteit;

Or. en
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Amendement 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – onder h) – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de accreditatie-instantie, de 
beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de auditautoriteit;

i) de beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de auditautoriteit;

Or. es

Amendement 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 2 – letter h – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) Het bepalen van de procedures voor 
de toewijzing van de middelen, waarbij 
ook gebruik wordt gemaakt van 
competities;

Or. de

Amendement 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een beschrijving van specifieke 
maatregelen om bij de selectie van 
concrete acties rekening te houden met 
milieubeschermingseisen, efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, matiging van en 

i) een beschrijving van specifieke 
maatregelen om bij de selectie van 
concrete acties rekening te houden met 
milieubeschermingseisen, efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, bescherming van de 
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aanpassing aan de klimaatverandering, 
herstelvermogen voor rampen, 
risicopreventie en risicobeheer;

biodiversiteit, matiging van en aanpassing 
aan de klimaatverandering op grond van 
het ecosysteem, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer;

Or. en

Amendement 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een beschrijving van specifieke 
maatregelen om bij de selectie van 
concrete acties rekening te houden met 
milieubeschermingseisen, efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
herstelvermogen voor rampen, 
risicopreventie en risicobeheer;

i) in voorkomend geval: een beschrijving 
van specifieke maatregelen om bij de 
selectie van concrete acties rekening te 
houden met milieubeschermingseisen, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer;

Or. en

Amendement 1411
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een beschrijving van specifieke
maatregelen om bij de selectie van 
concrete acties rekening te houden met 
milieubeschermingseisen, efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
herstelvermogen voor rampen, 
risicopreventie en risicobeheer;

i) informatie over maatregelen om 
rekening te houden met 
milieubeschermingseisen, efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
herstelvermogen voor rampen, 
risicopreventie en risicobeheer;

Or. en
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Amendement 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) een beschrijving van specifieke 
maatregelen om rekening te houden met 
de bevordering van de insluiting van alle 
groepen die te maken hebben met 
armoede en sociale uitsluiting of het 
risico daartoe lopen;

Or. en

Amendement 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beschrijving van de specifieke
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen, met name in verband met de 
toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd, en 
met name de eis om de toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te 
waarborgen;

ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd, seksuele geaardheid of 
genderidentiteit te voorkomen, met name 
in verband met de toegang tot financiering, 
daarbij rekening houdend met de behoeften 
van de verschillende doelgroepen die het 
risico lopen aldus te worden 
gediscrimineerd, en met name de eis om de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap te waarborgen;

Or. en
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Amendement 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen, met name in verband met de 
toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd, en 
met name de eis om de toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te 
waarborgen;

ii) in voorkomend geval: een beschrijving 
van de specifieke maatregelen om bij de 
voorbereiding, het ontwerp en de 
uitvoering van het operationele programma 
gelijke kansen te bevorderen en 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid te voorkomen, met name in 
verband met de toegang tot financiering, 
daarbij rekening houdend met de behoeften 
van de verschillende doelgroepen die het 
risico lopen aldus te worden 
gediscrimineerd, en met name de eis om de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap te waarborgen;

Or. en

Amendement 1415
László Surján

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen, met name in verband met de 

ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen, om discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen en om te voorkomen dat 
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toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd, en 
met name de eis om de toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te 
waarborgen;

segregatie weer de kop opsteekt, met name 
in verband met de toegang tot financiering, 
daarbij rekening houdend met de behoeften 
van de verschillende doelgroepen die het 
risico lopen aldus te worden 
gediscrimineerd, en met name de eis om de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap te waarborgen;

Or. en

Amendement 1416
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beschrijving van de specifieke
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen, met name in verband met de 
toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd, en 
met name de eis om de toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te 
waarborgen;

ii) informatie over de maatregelen om bij 
de voorbereiding, het ontwerp en de 
uitvoering van het operationele programma 
gelijke kansen in acht te nemen en 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid te voorkomen, met name in 
verband met de toegang tot financiering, 
daarbij rekening houdend met de behoeften 
van de verschillende doelgroepen die het 
risico lopen aldus te worden 
gediscrimineerd, en met name de eis om de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap te waarborgen;

Or. en

Amendement 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt ii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) de beschrijving van de bijdrage 
ervan aan de opbouw van de 
infrastructuur;

Or. de

Amendement 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een beschrijving van de bijdrage van 
het programma aan de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en in 
voorkomend geval de regelingen om de 
integratie van het genderperspectief in het 
operationele programma en in concrete 
acties te waarborgen.

iii) een beschrijving van de bijdrage van 
het programma aan de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen, de 
regelingen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en in concrete acties te 
waarborgen en een beschrijving van de 
specifieke maatregelen die genomen 
worden ter bevordering van de gelijkheid 
van mannen en vrouwen.

Or. en

Amendement 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een beschrijving van de bijdrage van 
het programma aan de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en in 
voorkomend geval de regelingen om de 
integratie van het genderperspectief in het 

iii) in voorkomend geval: een beschrijving 
van de bijdrage van het programma aan de 
bevordering van gelijkheid van mannen en 
vrouwen en in voorkomend geval de 
regelingen om de integratie van het 
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operationele programma en in concrete 
acties te waarborgen.

genderperspectief in het operationele 
programma en in concrete acties te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 1420
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een beschrijving van de bijdrage van 
het programma aan de bevordering van
gelijkheid van mannen en vrouwen en in 
voorkomend geval de regelingen om de 
integratie van het genderperspectief in het 
operationele programma en in concrete 
acties te waarborgen.

iii) informatie over de bijdrage van het 
programma aan de gelijkheid van mannen 
en vrouwen en in voorkomend geval de 
regelingen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en in concrete acties te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 1421
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 1 – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) een beschrijving van maatregelen 
die specifiek worden genomen met het oog 
op verwezenlijking van de doelstelling van 
de Unie de armoede te verminderen, door 
de sociale integratie van kansarme 
groepen te bevorderen, en om de 
ongelijkheden in heel de Europese Unie 
terug te dringen.

Or. it
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Amendement 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voegen een advies van de 
nationale instanties voor gelijke kansen 
over de in de punten ii) en iii) bedoelde 
maatregelen bij het voorstel voor een 
operationeel programma voor het doel 
“investeren in groei en werkgelegenheid”.

Schrappen

Or. en

Amendement 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voegen een advies van de 
nationale instanties voor gelijke kansen 
over de in de punten ii) en iii) bedoelde 
maatregelen bij het voorstel voor een 
operationeel programma voor het doel 
“investeren in groei en werkgelegenheid”.

De lidstaten overleggen een advies van de 
nationale instanties voor gelijke kansen en 
de in artikel 5 van deze Verordening 
genoemde partners over de in de punten i), 
ii) en iii) bedoelde maatregelen samen met 
het voorstel voor een operationeel 
programma voor het doel “investeren in 
groei en werkgelegenheid”.

Or. en

Amendement 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 87 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 87 bis
Inhoud en vaststelling van operationele 

programma's voor het doel 
“macroregionale samenwerking”

Het programma van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één thematische 
doelstelling overeenkomst de 
goedgekeurde macroregionale strategie en 
omvat een of meer investeringsprioriteiten
van die thematische doelstelling 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften. Investeringsprioriteiten 
kunnen worden gecombineerd.
(2) In het programma van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen wordt het volgende 
vastgesteld:
(a) een strategie voor de bijdrage van het 
macroregionale ontwikkelingsfonds tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, met inbegrip van:
(i) een vaststelling van hetgeen nodig is 
om de vraagstukken aan te pakken die 
zijn vermeld in de specifieke 
aanbevelingen per land en de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
van de lidstaten en van de Unie krachtens 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en in de 
aanbevelingen van de Raad krachtens 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag 
waarmee de lidstaten rekening moeten 
houden bij hun werkgelegenheidsbeleid, 
met inachtneming van de nationale en 
regionale behoeften;
(ii) een motivering van de keuze voor 
thematische doelstellingen en 
desbetreffende investeringsprioriteiten, in 
het licht van het contract van de 
groepering lidstaten inzake de oprichting 
van een macroregionaal 
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ontwikkelingsfonds en de resultaten van 
de ex-ante-evaluatie;
(b) voor elke prioritaire as:
(i) de investeringsprioriteiten en de 
desbetreffende specifieke doelstellingen;
(ii) de gemeenschappelijke en specifieke 
output- en resultaatindicatoren, zo nodig 
met vermelding van een uitgangswaarde 
en een gekwantificeerde streefwaarde, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften;
(iii) een beschrijving van de te 
ondersteunen maatregelen, met 
vermelding, in voorkomend geval, van de 
voornaamste doelgroepen, beoogde 
specifieke grondgebieden en soorten 
begunstigden alsook van het geplande 
gebruik van financieringsinstrumenten;
(iv) de desbetreffende categorieën 
steunverlening op basis van een door de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgestelde 
nomenclatuur en een indicatieve verdeling 
van de geprogrammeerde middelen;
(c) de bijdrage tot de in het contract van 
de groepering lidstaten inzake de 
oprichting van een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds vastgestelde 
geïntegreerde aanpak voor territoriale 
ontwikkeling, met inbegrip van:
(i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo, 
het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;
(ii) in voorkomend geval: een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands, 
kust- en visserij gebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor artikel 28 en 
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29;
(iii) de lijst van steden waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd, de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van EFRO-
steun voor die maatregelen, met inbegrip 
van de middelen die aan de steden worden 
gedelegeerd voor beheer krachtens artikel 
7, lid 2, van Verordening (EU) nr. [...] 
[EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;
(iv) de aanwijzing van de gebieden waar 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling zal plaatsvinden;
(v) de regelingen voor interregionale en 
transnationale acties waarvan de 
begunstigden in ten minste één andere 
lidstaat gevestigd zijn;
(vi) de bijdrage van de geplande 
steunmaatregelen tot de verwezenlijking 
van macroregionale strategieën en 
zeegebiedstrategieën;
(d) de bijdrage aan de in het contract van de 
groepering lidstaten inzake de oprichting 
van een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
vastgestelde geïntegreerde aanpak om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing;
(e) regelingen om een doeltreffende 
uitvoering van de Fondsen te waarborgen, 
met inbegrip van:
(i) een prestatiekader overeenkomstig 
artikel 19, lid 1;
(ii) voor elke overeenkomstig bijlage IV 
vastgestelde ex-ante voorwaar de waaraan 
op de datum van indiening van het 
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partnerschapscontract en het operationele 
programma niet is voldaan: een 
beschrijving van de maatregelen die nodig 
zijn om aan de ex-antevoorwaarde te 
voldoen, met een tijdschema voor de 
uitvoering van die maatregelen;
(iii) de maatregelen die zijn genomen om 
de partners te betrekken bij de 
voorbereiding van het programma van het 
macroregionale ontwikkelingsfonds en 
hun rol bij de uitvoering, het toezicht en 
de evaluatie van dat programma;
(f) regelingen om een doelmatige uitvoering 
van de Fondsen te waarborgen,
met inbegrip van:
(i) het geplande gebruik van technische 
bijstand, met inbegrip van maatregelen om 
de administratieve capaciteit van 
autoriteiten en begunstigden te vergroten, 
met de relevante informatie als bedoeld in 
lid 2, onder b), voor de desbetreffende 
prioritaire as;
(ii) een beoordeling van de 
administratieve lasten voor de 
begunstigden en de geplande acties om 
die lasten te verminderen, met 
streefdoelen;
(iii) een lijst van macroregionale 
projecten waarvoor de uitvoering van de 
voornaamste werkzaamheden naar 
verwachting vóór 1 januari 2018 zal 
aanvangen;
(g) een financieringsplan met twee 
tabellen:
(i) een tabel waarin overeenkomstig de 
artikelen 53, 110 en 111 het bedrag van de 
beoogde totale financiële toewijzing van 
steun uit elk van de Fondsen wordt 
uitgesplitst;
(iii) een tabel waarin voor de hele 
programmeringsperiode het bedrag van 
de totale financiële toewijzing van steun 
uit de Fondsen of uit andere publieke 
middelen aangegeven afkomstig van 
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lidstaten die bij overeenkomst een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht of die zijn toegetreden 
tot een contract inzake de oprichting van 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
voor het desbetreffende programma van 
het macroregionale ontwikkelingsfonds 
voor elke prioritaire as en deelprioriteit.
Indien de financiering tevens afkomstig is 
uit de publieke middelen van de lidstaten 
die bij overeenkomst een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht of 
die zijn toegetreden tot een contract 
inzake de oprichting van een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, bevat 
de tabel een indicatieve uitsplitsing van de 
middelen. Ter informatie wordt ook de 
voorgenomen deelname van de EIB 
vermeld;
(h) de regelingen voor de tenuitvoerlegging 
van het programma van het 
macroregionale ontwikkelingsfonds, onder 
vermelding van:
(i) de accreditatie-instantie, de 
beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de 
auditautoriteit;
ii) de instantie waaraan de Commissie de 
betalingen zal verrichten.
(3) In elk programma van macroregionale 
ontwikkelingsfondsen wordt het volgende 
vastgesteld:
(i) een beschrijving van specifieke 
maatregelen om bij de selectie van 
concrete acties rekening te houden met 
milieubeschermingseisen, efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
herstelvermogen voor rampen, 
risicopreventie en risicobeheer;
(ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
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geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd 
of seksuele geaardheid te voorkomen, met 
name in verband met de toegang tot 
financiering, daarbij rekening houdend 
met de behoeften van de verschillende 
doelgroepen die het risico lopen aldus te 
worden gediscrimineerd, en met name de 
eis om de toegankelijkheid voor personen 
met een handicap te waarborgen;
(iii) een beschrijving van de bijdrage van 
het programma aan de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en in 
voorkomend geval de regelingen om de 
integratie van het genderperspectief in het 
operationele programma en in concrete 
acties te waarborgen.
De groepering van lidstaten die samen 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht, voegt een advies van de 
nationale instanties voor gelijke kansen 
over de in de punten ii) en iii) bedoelde 
maatregelen bij het voorstel voor een 
programma van het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds voor het doel 
“macroregionale samenwerking”.
(4) De groepering van lidstaten die samen 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht stelt het operationele 
programma op volgens het door de 
Commissie vastgestelde model.
De Commissie stelt het model vast door 
middel van uitvoeringshandelingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.
(5) De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van het operationele 
programma vast.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
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strategisch kader en schept ruimte voor een daadwerkelijke macroregionale samenwerking op 
basis van dialoog en consensus tussen de lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht of die zijn toegetreden tot een contract inzake de 
oprichting van een macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Amendement 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 5%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 10%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

Or. en

Amendement 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 5%
voor de financiering van de Unie voor elke 

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 10% 
voor de financiering van de Unie voor een 
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prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

prioritaire as van een operationeel 
programma wanneer de prioritaire as 
overeenkomt met de in artikel 87, lid 1, 
onder b), genoemde mogelijkheid en met 
inachtneming van een maximum van 20% 
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma wanneer de prioritaire as 
overeenkomt met de in artikel 87, lid 1, 
onder c), genoemde mogelijkheid, 
financiering verlenen voor een deel van 
een concrete actie waarvan de kosten 
volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

Or. en

Amendement 1427
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 5% 
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 20% 
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

Or. de
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Amendement 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 5%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 10%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

Or. en

Amendement 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 5 % 
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 10 % 
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
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zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

Or. es

Amendement 1430
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 5%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
inachtneming van een maximum van 15%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

Or. en

Amendement 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 88 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op programma's in het kader van het doel 
"Europese territoriale samenwerking".

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op operationele programma's in het kader 
van het doel “Europese territoriale 
samenwerking” of programma's van 
macroregionale ontwikkelingsfondsen in 
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het kader van het doel “macroregionale 
samenwerking”.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader en schept ruimte voor een daadwerkelijke macroregionale samenwerking op 
basis van dialoog en consensus tussen de lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht of die zijn toegetreden tot een contract inzake de 
oprichting van een macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Amendement 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 89 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Operationele programma’s die steun uit het 
Cohesiefonds ontvangen, worden op 
nationaal niveau opgesteld.

Operationele programma’s die steun uit het 
Cohesiefonds ontvangen, worden op 
nationaal niveau opgesteld.

Operationele programma’s die zich 
toespitsen op kwetsbare groepen, zoals 
jongeren, vrouwen, migranten, langdurig 
werklozen, ouderen, gehandicapten en 
etnische minderheden, moeten op het hele 
grondgebied kunnen worden ingezet, 
ongeacht de geografische 
referentiebeperkingen.

Or. en

Amendement 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 89 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Operationele programma's die zijn gericht 
op kwetsbare groepen zoals jongeren, 
vrouwen, immigranten, langdurig 
werklozen, ouderen, gehandicapten en 
etnische minderheden moeten op het hele 
grondgebied kunnen worden uitgevoerd, 
ongeacht de geografische beperkingen. 

Or. xm

Motivering

Maatregelen gericht op de meest kwetsbare groepen moeten regio-overkoepelend kunnen 
worden uitgevoerd. Ervaringen met pluriregionale programma's laten zien dat de integratie 
van kwetsbare groepen over regio's heen toegevoegde waarde heeft.

Amendement 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 90 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als onderdeel van een of meer operationele
programma’s kunnen het EFRO en het 
Cohesiefonds steun verlenen aan een 
concrete actie die een reeks 
werkzaamheden, activiteiten of diensten 
omvat en die bedoeld is om op zichzelf een 
ondeelbare taak van nauwkeurig 
omschreven economische of technische 
aard, met duidelijk omschreven doelen, te 
vervullen en waarvan de totale kosten 
hoger zijn dan 50 000 000 euro (“groot 
project”). Financieringinstrumenten 
worden niet als grote projecten beschouwd.

Als onderdeel van een of meer operationele 
programma’s kunnen het EFRO en het 
Cohesiefonds steun verlenen aan een 
concrete actie die een reeks 
werkzaamheden, activiteiten of diensten 
omvat en die bedoeld is om op zichzelf een 
ondeelbare taak van nauwkeurig 
omschreven economische of technische 
aard, met duidelijk omschreven doelen, te 
vervullen en waarvan de totale 
subsidiabele kosten hoger zijn dan 
50 000 000 euro, en in het geval van een 
concrete actie die bijdraagt aan de 
thematische doelstelling van artikel 9, 
punt 7, bij totale subsidiabele kosten die 
meer bedragen dan 75 000 000 euro 
(“groot project”). Financieringinstrumenten 
worden niet als grote projecten beschouwd.
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Or. en

Amendement 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 90 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als onderdeel van een of meer operationele 
programma's kunnen het EFRO en het 
Cohesiefonds steun verlenen aan een 
concrete actie die een reeks 
werkzaamheden, activiteiten of diensten 
omvat en die bedoeld is om op zichzelf een 
ondeelbare taak van nauwkeurig 
omschreven economische of technische 
aard, met duidelijk omschreven doelen, te 
vervullen en waarvan de totale kosten 
hoger zijn dan 50 000 000 euro ("groot 
project"). Financieringinstrumenten 
worden niet als grote projecten beschouwd.

Als onderdeel van een of meer operationele 
programma’s of programma's van 
macroregionale ontwikkelingsfondsen 
kunnen het EFRO en het Cohesiefonds 
steun verlenen aan een concrete actie die 
een reeks werkzaamheden, activiteiten of 
diensten omvat en die bedoeld is om op 
zichzelf een ondeelbare taak van 
nauwkeurig omschreven economische of 
technische aard, met duidelijk omschreven 
doelen, te vervullen en waarvan de totale 
kosten hoger zijn dan 50 000 000 euro 
("groot project"). Financieringinstrumenten 
worden niet als grote projecten beschouwd.
Alle uit het programma van het 
macroregionale ontwikkelingsfonds 
ondersteunde macroregionale projecten 
dienen te voldoen aan het criterium 
"groot project”.

Or. sk

Motivering

Dit brengt de tekst overeen met de toevoeging aan het innovatieve deel van het gezamenlijk 
strategisch kader en schept ruimte voor een daadwerkelijke macroregionale samenwerking op 
basis van dialoog en consensus tussen de lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht of die zijn toegetreden tot een contract inzake de 
oprichting van een macroregionaal ontwikkelingsfonds, dit alles met een rechtstreeks effect 
op de groei en werkgelegenheid dankzij de tenuitvoerlegging van grote grensoverschrijdende 
macroregionale projecten.

Amendement 1436
Nuno Teixeira
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 90 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als onderdeel van een of meer operationele 
programma’s kunnen het EFRO en het
Cohesiefonds steun verlenen aan een 
concrete actie die een reeks 
werkzaamheden, activiteiten of diensten 
omvat en die bedoeld is om op zichzelf een 
ondeelbare taak van nauwkeurig 
omschreven economische of technische 
aard, met duidelijk omschreven doelen, te 
vervullen en waarvan de totale kosten 
hoger zijn dan 50 000 000 euro ("groot 
project"). Financieringinstrumenten 
worden niet als grote projecten beschouwd.

Als onderdeel van een of meer operationele 
programma’s kunnen het EFRO en het 
Cohesiefonds steun verlenen aan een 
concrete actie die een reeks 
werkzaamheden, activiteiten of diensten 
omvat en die bedoeld is om op zichzelf een 
ondeelbare taak te vervullen van 
nauwkeurig omschreven economische of 
technische aard, die tot het creëren van 
arbeidsplaatsen leidt, en met duidelijk 
omschreven doelen, en waarvan de voor 
financiering in aanmerking komende
totale kosten hoger zijn dan 50 000 000 
euro ("groot project"). 
Financieringinstrumenten worden niet als 
grote projecten beschouwd.

Or. pt

Motivering

Bij grote projecten dient het aantal arbeidsplaatsen te worden meegenomen dat daarmee 
gecreëerd wordt, om te laten zien dat de structuurfondsen steeds grotere prioriteit geven aan 
het stimuleren van de economie en het scheppen van werkgelegenheid. De EC dient alleen 
projecten toe te kennen waarvan de voor financiering in aanmerking komende kosten meer 
dan 50 000 000 euro bedragen en niet wanneer de totale kosten (zowel de in aanmerking 
komende als de niet in aanmerking komende kosten) de omvang van dat bedrag hebben. 
Daarmee wordt beoogd de procedure voor de indiener van het project te vereenvoudigen.

Amendement 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 90 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In meer ontwikkelde regio’s zijn grote 
projecten subsidiabel wanneer ze volgens 
artikel 9, lid 7, de centrale infrastructuur 
bevorderen;
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Or. de


