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Amendement 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zodra het voorbereidende werk is 
voltooid, verstrekt de lidstaat of de 
beheersautoriteit de Commissie de 
volgende informatie over grote projecten:

1. Zodra het voorbereidende werk is 
voltooid, verstrekt de lidstaat, een groep 
van lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht of de 
beheersautoriteit de volgende informatie
over grote projecten:

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1439
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een beschrijving van en informatie over 
de investering en de plaats van uitvoering;

b) een strategische analyse met inbegrip 
van een beschrijving van en informatie 
over de investering, de plaats en hoe ze zal 
helpen de economie en de regionale 
ontwikkeling te boosten;

Or. pt

Motivering

Wetende dat de structurele fondsen als doel hebben grotere economische, sociale en 
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territoriale cohesie te verzekeren tussen de lidstaten en hun regio's, is het belangrijk te 
begrijpen hoe grote projecten een stimulering kunnen betekenen van de economische activiteit 
en de ontwikkeling van de regio's waar de investering zal gebeuren.

Amendement 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over de uitgevoerde 
haalbaarheidsstudies, met inbegrip van de 
analyse van de opties, de resultaten en een 
onafhankelijke evaluatie van de kwaliteit;

d) informatie over de uitgevoerde 
haalbaarheidsstudies, met inbegrip van de 
analyse van de opties, de resultaten en een 
onafhankelijke evaluatie van de kwaliteit, 
de sociale impact op de lange termijn voor 
openbare budgetten en samenhang met de 
regionale en lokale duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een kosten-batenanalyse, met inbegrip 
van een economische en financiële analyse, 
en een risicobeoordeling;

e) een kosten-batenanalyse, met inbegrip 
van een economische en financiële analyse,
een analyse van de toepassing van het 
beginsel "de vervuiler betaalt" en van de 
internalisering van externe sociale en 
milieukosten en een risicobeoordeling;

Or. en
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Amendement 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een analyse van het milieueffect, waarin 
rekening wordt gehouden met de behoeften 
ten aanzien van aanpassing aan en 
beperking van klimaatverandering en 
herstelvermogen voor rampen;

f) een analyse van het milieueffect 
overeenkomstig de Richtlijnen 
85/337/EEC en 97/11/EC, waarin rekening 
wordt gehouden met de behoeften in 
termen van aanpassing aan en beperking 
van klimaatverandering, bescherming van 
biodiversiteit, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en herstelvermogen bij 
rampen;

Or. en

Amendement 1443
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de beschrijving van de manier, de 
omvang en het resultaat van de 
betrokkenheid van partners bij de 
voorbereiding van grote projecten;

Or. en

Amendement 1444
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een beschrijving van het proces van 
openbare raadpleging dat wordt 
voorgesteld voor de ontwikkeling en 
uitvoering van het grote project;

Or. en

Amendement 1445
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) een beschrijving van de manier, de 
omvang en het resultaat van de 
betrokkenheid van partners in de 
beslissing over het grote project;

Or. en

Amendement 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) een beschrijving van hoe en in welke 
mate de partners bedoeld in artikel 5 
betrokken zijn in de beslissing over grote 
projecten, inclusief een lijst van de 
betrokken partners, de manier waarop ze 
warden geselecteerd, hun 
verantwoordelijkheden en hun visie op de 
inhoud van het programma en de 
uitvoering van het beginsel van 
partnerschap;

Or. en
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Amendement 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) een beschrijving van hoe en in welke 
mate het publiek werd geraadpleegd over 
de voorbereiding en de uitvoering van het 
grote project.

Or. en

Amendement 1448
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 1 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter ) een beschrijving van het proces 
voor publieke raadpleging, dat werd 
voorgesteld voor de ontwikkeling en 
uitvoering van het grote project.

Or. en

Amendement 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie geeft overeenkomstig de in 
artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure indicatieve 

De Commissie zal gemachtigd zijn om 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
die de methodologie vastleggen die moet
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aanwijzingen voor de methode die voor de 
onder e) bedoelde kosten-batenanalyse
moet worden gebruikt.

worden gebruikt voor de uitvoering van de 
kosten-batenanalyse zoals bepaald in punt 
(e) hiervoor.

Or. en

Motivering

De vaststelling van de methoden is een handeling van algemene strekking, bedoeld ter 
vervanging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van het basiswetsbesluit.

Amendement 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Grote projecten die ter goedkeuring bij 
de Commissie worden ingediend, moeten 
in de lijst van grote projecten van een 
operationeel programma zijn opgenomen.
De lijst wordt twee jaar na de vaststelling 
van een operationeel programma door de 
lidstaat of de beheersautoriteit 
geëvalueerd en kan op verzoek van de 
lidstaat volgens de procedure van 
artikel 26, lid 2, worden aangepast, met 
name om er grote projecten in op te 
nemen die naar verwachting uiterlijk eind 
2022 zullen zijn voltooid.

2. Grote projecten die ter goedkeuring bij 
de Commissie worden ingediend, moeten 
in de lijst van grote projecten van een 
operationeel programma zijn opgenomen. 
Grote projecten mogen ook worden 
goedgekeurd tijdens de 
programmeringsperiode.

Or. en

Motivering

Gezien de specifieke aard van grote projecten moet de herziening ervan door de lidstaten 
uitgevoerd worden zonder bovensporige beperkingen.

Amendement 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Grote projecten die ter goedkeuring bij 
de Commissie worden ingediend, moeten 
in de lijst van grote projecten van een 
operationeel programma zijn opgenomen. 
De lijst wordt twee jaar na de vaststelling 
van een operationeel programma door de 
lidstaat of de beheersautoriteit geëvalueerd 
en kan op verzoek van de lidstaat volgens 
de procedure van artikel 26, lid 2, worden 
aangepast, met name om er grote projecten 
in op te nemen die naar verwachting 
uiterlijk eind 2022 zullen zijn voltooid.

2. Grote projecten die ter goedkeuring bij 
de Commissie worden ingediend, moeten 
in de niet-limitatieve lijst van grote 
projecten van een operationeel programma 
zijn opgenomen. De lijst wordt twee jaar 
na de vaststelling van een operationeel 
programma door de lidstaat of de 
beheersautoriteit geëvalueerd en kan op 
verzoek van de lidstaat volgens de 
procedure van artikel 26, lid 2, worden 
aangepast, met name om er grote projecten 
in op te nemen die naar verwachting 
uiterlijk eind 2022 zullen zijn voltooid.

Or. en

Amendement 1452
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Grote projecten die ter goedkeuring bij 
de Commissie worden ingediend, moeten 
in de lijst van grote projecten van een 
operationeel programma zijn opgenomen. 
De lijst wordt twee jaar na de vaststelling 
van een operationeel programma door de
lidstaat of de beheersautoriteit 
geëvalueerd en kan op verzoek van de 
lidstaat volgens de procedure van 
artikel 26, lid 2, worden aangepast, met 
name om er grote projecten in op te 
nemen die naar verwachting uiterlijk eind 
2022 zullen zijn voltooid.

2. Grote projecten die ter goedkeuring bij 
de Commissie worden ingediend, moeten 
in de lijst van grote projecten van een 
operationeel programma zijn opgenomen.
Grote projecten mogen ook tijdens de
programmeringsperiode worden 
goedgekeurd. De geraamde uitgaven voor 
een groot project mogen worden 
aangegeven zelfs voor goedkeuring door 
de Commissie voor grote projecten die 
zullen voltooid zijn tegen eind 2022.

Or. fr
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Amendement 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Grote projecten die ter goedkeuring bij 
de Commissie worden ingediend, moeten 
in de lijst van grote projecten van een 
operationeel programma zijn opgenomen. 
De lijst wordt twee jaar na de vaststelling 
van een operationeel programma door de
lidstaat of de beheersautoriteit 
geëvalueerd en kan op verzoek van de 
lidstaat volgens de procedure van 
artikel 26, lid 2, worden aangepast, met 
name om er grote projecten in op te 
nemen die naar verwachting uiterlijk eind 
2022 zullen zijn voltooid.

2. Grote projecten die ter goedkeuring bij 
de Commissie worden ingediend, moeten
zoveel mogelijk in de lijst van grote 
projecten van een operationeel programma 
zijn opgenomen. Grote projecten mogen 
ook tijdens de programmeringsperiode 
worden goedgekeurd. Uitgaven voor een 
groot project mogen worden aangegeven 
voor het project is goedgekeurd door de
Commissie. Grote projecten moten 
voltooid zijn tegen eind 2022.

Or. en

Motivering

We zouden willen dat grote projecten ingediend zijn tijdens de programmeringsperiode om te 
kunnen starten zonder te moeten wachten op de goedkeuring door de Commissie, zoals 
voorgesteld in de huidige programmeringsperiode. Wij roepen op tot de mogelijkheid om 
uitgaven aan te geven voor de goedkeuring van het grote project door de Commissie, zodat de 
start van de concrete acties niet wordt vertraagd.

Amendement 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 91 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Macroregionale projecten die ter 
goedkeuring zijn voorgelegd aan de 
Bestuursraad van het macroregionale 
ontwikkelingsfonds moeten voorkomen op 
de lijst van macroregionale projecten 
opgenomen in het programma voor het 
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macroregionale ontwikkelingsfonds. De 
groep van lidstaten die het 
macroregionale ontwikkelingsfonds heft 
opgericht, of de Bestuursraad van het 
macroregionale ontwikkelingsfonds zal de 
lijst controleren twee na nadat het 
programma voor het macroregionale 
ontwikkelingsfonds is goedgekeurd. Op 
vraag van de groep van lidstaten, kan de 
lijst worden herzien, voornamelijk om 
macroregionale projecten waarvan wordt 
verwacht dat ze voltooid zullen zijn tegen 
eind 2022 op te nemen.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 92 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij het evalueren van grote 
projecten zal de Commissie nagaan of de 
financiering eventueel zou leiden tot 
significant banenverlies in bestaande 
locaties in de Europese Unie om ervoor te 
zorgen dat de financiering door de 
Commissie geen delokalisering van 
ondernemingen bevordert binnen de 
Unie;

Or. de

Amendement 1456
Mojca Kleva
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 92 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zal een besluit nemen
door middel van een uitvoeringshandeling 
uiterlijk drie maanden na de datum van 
indiening van de informatie waarbij een 
groot project wordt goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 91. Dat besluit 
moet het fysieke voorwerp, het bedrag 
waarop het percentage van cofinanciering 
voor de prioritaire as van toepassing is, de 
fysieke en financiële indicatoren om toe te 
zien op de voortgang en de verwachte 
bijdrage van het groot project aan de 
doelstellingen van de pertinente prioritaire 
as of assen omschrijven In het besluit tot 
goedkeuring wordt de voorwaarde
opgenomen dat het eerste contract voor 
werken binnen twee jaar na de datum van
het besluit moet zijn gesloten.

2. De Commissie zal een besluit over de 
goedkeuring van een groot project 
aannemen door middel van een 
uitvoeringshandeling uiterlijk drie 
maanden na de datum van indiening van de 
informatie waarbij een groot project wordt 
goedgekeurd overeenkomstig artikel 91. 
Dat besluit moet het fysieke voorwerp, het 
bedrag waarop het percentage van 
cofinanciering voor de prioritaire as van 
toepassing is, de fysieke en financiële 
indicatoren om toe te zien op de voortgang 
en de verwachte bijdrage van het groot 
project aan de doelstellingen van de 
pertinente prioritaire as of assen 
omschrijven. Een besluit tot goedkeuring
door de Commissie is afhankelijk van de
voorwaarde dat het eerste contract voor 
werken moet zijn gesloten, of in het geval 
van in het kader van PPP-structuren 
uitgevoerde concrete acties, dat het PPP-
contract tussen de overheidsinstantie en 
de particuliere instantie moet zijn 
ondertekend binnen drie jaar na de datum 
van goedkeuring. Op behoorlijk 
gemotiveerd verzoek van de lidstaat 
binnen de termijn van drie jaar, met name
bij vertraging vanwege administratieve en 
juridische procedures in verband met de 
uitvoering van grote projecten, kan de 
Commissie bij een gedelegeerde 
handeling een besluit nemen over de 
verlenging van de termijn met maximaal 
twee jaar.

Or. en

Amendement 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 92 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zal een besluit nemen 
door middel van een uitvoeringshandeling 
uiterlijk drie maanden na de datum van 
indiening van de informatie waarbij een 
groot project wordt goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 91. Dat besluit 
moet het fysieke voorwerp, het bedrag 
waarop het percentage van cofinanciering 
voor de prioritaire as van toepassing is, de 
fysieke en financiële indicatoren om toe te 
zien op de voortgang en de verwachte 
bijdrage van het groot project aan de 
doelstellingen van de pertinente prioritaire 
as of assen omschrijven In het besluit tot
goedkeuring wordt de voorwaarde
opgenomen dat het eerste contract voor 
werken binnen twee jaar na de datum van
het besluit moet zijn gesloten.

2. De Commissie zal een besluit nemen 
door middel van een uitvoeringshandeling 
uiterlijk drie maanden na de datum van 
indiening van de informatie waarbij een 
groot project wordt goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 91. Dat besluit 
moet het fysieke voorwerp, het bedrag 
waarop het percentage van cofinanciering 
voor de prioritaire as van toepassing is, de 
fysieke en financiële indicatoren om toe te 
zien op de voortgang en de verwachte 
bijdrage van het groot project aan de 
doelstellingen van de pertinente prioritaire 
as of assen omschrijven De goedkeuring
door de Commissie op grond van artikel 
92, lid 1 en artikel 92, lid 2, is afhankelijk 
van de voorwaarde dat het eerste contract 
voor werken moet zijn gesloten, of in het 
geval van in het kader van PPP-
structuren uitgevoerde concrete acties, dat 
het PPP-contract tussen de 
overheidsinstantie en de particuliere 
instantie moet zijn ondertekend binnen
drie jaar na de datum van goedkeuring. Op 
behoorlijk gemotiveerd verzoek van de 
lidstaat binnen de termijn van drie jaar, 
met name bij vertraging vanwege 
administratieve en juridische procedures 
in verband met de uitvoering van grote 
projecten, kan de Commissie bij 
uitvoeringshandeling een besluit nemen 
over de verlenging van de termijn met 
maximaal twee jaar.

Or. en

Amendement 1458
Evgeni Kirilov

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 92 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bestedingen in verband met grote 
projecten mogen worden opgenomen in 
betalingsaanvragen na het indienen van 
een groot project bij de Commissie.

Or. en

Amendement 1459
Evgeni Kirilov

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 92 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie weigert steun uit de 
Fondsen voor een groot project te verlenen, 
stelt zij de lidstaat binnen de in lid 2 
gestelde termijn in kennis van de redenen 
daarvoor.

3. Als de Commissie weigert steun uit de 
Fondsen voor een groot project te verlenen, 
stelt zij de lidstaat binnen de in lid 2 
gestelde termijn in kennis van de redenen 
daarvoor. De betalingsaanvragen die 
volgen op de aanneming van het besluit 
van de Commissie moeten overeenkomstig 
worden verbeterd.

Or. en

Amendement 1460
Evgeni Kirilov

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 92 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voordat de Commissie een besluit tot 
goedkeuring heeft vastgesteld, worden 
geen uitgaven voor grote projecten in 
betalingsaanvragen opgenomen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 92 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voordat de Commissie een besluit tot 
goedkeuring heeft vastgesteld, worden 
geen uitgaven voor grote projecten in 
betalingsaanvragen opgenomen.

4. Bestedingen die betrekking hebben op 
grote projecten mogen worden 
opgenomen in een verzoek tot 
betalingaanvraag nadat het groot project 
ter goedkeuring werd voorgelegd bij de 
Commissie.

Or. en

Amendement 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een gezamenlijk actieplan is een 
concrete actie die wordt vastgesteld en 
beheerd aan de hand van de te realiseren 
outputs en resultaten. Een gezamenlijk 
actieplan omvat een groep projecten die 
niet uit de totstandbrenging van 
infrastructuur bestaan en die in het kader 
van een of meer operationele programma's 
onder verantwoordelijkheid van de 
begunstigde worden uitgevoerd. De outputs 
en resultaten van een gezamenlijk actieplan 
worden tussen de lidstaat en de Commissie 
overeengekomen en dragen bij tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen van de operationele 
programma's en vormen de basis voor de 
steun uit de Fondsen. De resultaten 
betreffen de directe effecten van het 
gezamenlijke actieplan. De begunstigde 

1. Een gezamenlijk actieplan is een 
concrete actie die wordt vastgesteld en 
beheerd aan de hand van de te realiseren 
outputs en resultaten. Het omvat een groep 
projecten en macroregionale projecten die 
niet uit de totstandbrenging van 
infrastructuur bestaan en die in het kader 
van een operationeel programma,
operationele programma's of programma's 
voor macroregionale
ontwikkelingsfondsen onder 
verantwoordelijkheid van de begunstigde 
worden uitgevoerd. De outputs en 
resultaten van een gezamenlijk actieplan 
worden tussen de lidstaat, of een groep van 
lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht, en de 
Commissie overeengekomen en dragen bij 
tot de verwezenlijking van de specifieke 
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moet een publiekrechtelijke instantie zijn. 
Gezamenlijke actieplannen worden niet als 
grote projecten beschouwd.

doelstellingen van de operationele 
programma's en vormen de basis voor de 
steun uit de Fondsen. De resultaten 
betreffen de directe effecten van het 
gezamenlijke actieplan. De begunstigde 
moet een publiekrechtelijke instantie zijn. 
Gezamenlijke actieplannen worden niet als 
grote projecten beschouwd.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 93 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overheidssteun die aan een 
gezamenlijk actieplan wordt toegewezen 
bedraagt ten minste 10.000.000 EUR of, 
als dit minder is, 20 % van de 
overheidssteun van het operationele 
programma of de operationele 
programma's.

2. De overheidssteun die aan een 
gezamenlijk actieplan wordt toegewezen, 
bedraagt ten minste 10 000 000 EUR of, 
als dit minder is, 20 % van de 
overheidssteun van het operationele 
programma of de operationele 
programma's. De overheidssteun die per 
lidstaat aan één gezamenlijk actieplan 
wordt toegewezen, mag ten minste 
5 000 000 EUR bedragen.

Or. en

Amendement 1464
Catherine Bearder
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een gezamenlijk actieplan is een 
concrete actie die wordt vastgesteld en 
beheerd aan de hand van de te realiseren 
outputs en resultaten. Een gezamenlijk 
actieplan omvat een groep projecten die
niet uit de totstandbrenging van 
infrastructuur bestaan en die in het kader 
van een of meer operationele 
programma's onder verantwoordelijkheid 
van de begunstigde worden uitgevoerd. De 
outputs en resultaten van een gezamenlijk 
actieplan worden tussen de lidstaat en de 
Commissie overeengekomen en dragen bij 
tot de verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen van de operationele 
programma's en vormen de basis voor de 
steun uit de Fondsen. De resultaten 
betreffen de directe effecten van het 
gezamenlijke actieplan. De begunstigde 
moet een publiekrechtelijke instantie zijn. 
Gezamenlijke actieplannen worden niet als 
grote projecten beschouwd.

1. Een gezamenlijk actieplan is een 
concrete actie die wordt vastgesteld en 
beheerd aan de hand van de te realiseren 
outputs en resultaten. Het omvat een groep 
projecten die onder verantwoordelijkheid 
van de begunstigde, waaronder lokale en 
regionale overheden, worden uitgevoerd
als onderdeel van een operationeel 
programma of programma's. De outputs 
en resultaten van een gezamenlijk actieplan 
worden tussen de lidstaat en de Commissie 
overeengekomen en dragen bij tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen van de operationele 
programma's en vormen de basis voor de 
steun uit de Fondsen. De resultaten 
betreffen de directe effecten van het 
gezamenlijke actieplan. De begunstigde 
moet een publiekrechtelijke instantie zijn. 
Gezamenlijke actieplannen worden niet als 
grote projecten beschouwd.

Or. en

Amendement 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 93 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overheidssteun die aan een 
gezamenlijk actieplan wordt toegewezen, 
bedraagt ten minste 10 000 000 EUR of, 
als dit minder is, 20 % van de 
overheidssteun van het operationele 
programma of de operationele 
programma's.

2. De overheidssteun die aan een 
gezamenlijk actieplan wordt toegewezen 
bedraagt ten minste 5 000 000 EUR of, als 
dit minder is, 10 % van de overheidssteun 
van het operationele programma of de 
operationele programma's.
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Or. en

Amendement 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 93 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overheidssteun die aan een 
gezamenlijk actieplan wordt toegewezen 
bedraagt ten minste 10 000 000 EUR of, 
als dit minder is, 20 % van de 
overheidssteun van het operationele 
programma of de operationele 
programma's.

2. De overheidssteun die aan een 
gezamenlijk actieplan wordt toegewezen 
bedraagt ten minste 5 000 000 EUR of, als 
dit minder is, 10 % van de overheidssteun 
van het operationele programma of de 
operationele programma's.

Or. es

Amendement 1467
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 93 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overheidssteun die aan een 
gezamenlijk actieplan wordt toegewezen 
bedraagt ten minste 10 000 000 EUR of, 
als dit minder is, 20 % van de 
overheidssteun van het operationele 
programma of de operationele 
programma's.

2. De overheidssteun die aan een 
gezamenlijk actieplan wordt toegewezen 
bedraagt ten minste 5 000 000 EUR of, als 
dit minder is, 10 % van de overheidssteun 
van het operationele programma of de 
operationele programma's.

Or. en

Amendement 1468
Monika Smolková, Anna Záborská
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 93 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 bis
Besluit over een groot project

1).De raad van bestuur van het 
macroregionale ontwikkelingsfonds zal 
een macroregionaal project beoordelen op 
basis van de informatie bedoeld in artikel 
91 om te bepalen of de voorgestelde steun 
uit de Fondsen gerechtvaardigd is.
2. De raad van bestuur van het 
macroregionale ontwikkelingsfonds zal 
een besluit nemen uiterlijk drie maanden 
nadat de informatie werd bezorgd op basis 
waarvan een macroregionaal project moet 
worden goedgekeurd overeenkomstig 
artikel 91. Dit besluit bevat een concrete 
beschrijving van het project, het bedrag 
dat wordt gedekt door het percentage van 
cofinanciering voor de prioritaire as, de 
fysieke en financiële indicatoren om 
toezicht te houden op de voortgang en de 
verwachte bijdrage van de 
macroregionale projecten aan de 
totstandkoming van de doelstellingen van 
de pertinente prioritaire as of assen. Het 
besluit over de goedkeuring is afhankelijk 
van de voorwaarde dat een eerste contract 
voor werk binnen twee jaar na de datum 
van het besluit wordt afgesloten.
3. Als de raad van bestuur van het 
macroregionale ontwikkelingsfonds 
weigert in te stemmen met het verstrekken 
van steun vanuit de Fondsen voor een 
macroregionaal project, zal zij de groep 
van lidstaten die het macroregionale 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht 
binnen de periode bepaald in lid 2 kennis 
geven van de weigeringsgronden.
4. Uitgaven in verband met 
macroregionale projecten zullen pas in de 
betalingsaanvragen worden opgenomen 
nadat de raad van bestuur van het 
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macroregionale ontwikkelingsfonds een 
gunstig besluit heeft genomen.
5. De raad van bestuur van het 
macroregionale ontwikkelingsfonds zal de 
Commissie op de hoogte brengen van zijn 
besluit.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten. .

Amendement 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 94 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat, de beheersautoriteit of een 
aangewezen publiekrechtelijke instantie 
kan gelijktijdig met de indiening van de 
betrokken operationele programma's, of 
daarna, een voorstel voor een gezamenlijk 
actieplan indienen. Het voorstel bevat alle 
in artikel 95 bedoelde elementen.

1. De lidstaat, of een groep van lidstaten 
die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht, de 
beheersautoriteit of een aangewezen 
publiekrechtelijke instantie kan gelijktijdig 
met de indiening van de betrokken 
operationele programma's en programma's 
voor macroregionale 
ontwikkelingsfondsen, of daarna, een 
voorstel voor een gezamenlijk actieplan 
indienen. Het voorstel bevat alle in 
artikel 95 bedoelde elementen.

Motivering
Rekening houdend met de amendementen 
over het innovatiedeel van het 
gemeenschappelijke strategische kader en 
over daadwerkelijke macroregionale 
samenwerking op basis van dialoog en 
consensus tussen lidstaten die akkoord 
gaan om een macroregionaal 



AM\903906NL.doc 21/170 PE491.057v01-00

NL

ontwikkelingsfonds op te richten of 
landen die toetreden tot een overeenkomst 
om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten.

Or. sk

Amendement 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 94 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een gezamenlijk actieplan heeft 
betrekking op een deel van de periode van 
1 januari 2014 tot en met 
31 december 2022. De outputs en de 
resultaten van een gezamenlijk actieplan 
zullen pas aanleiding geven tot 
terugbetaling wanneer ze warden behaald 
na de datum van het besluit tot 
goedkeuring van het gezamenlijke 
actieplan en voor het einde van de 
vastgestelde uitvoeringsperiode.

2. Een gezamenlijk actieplan zal de 
volledige programmeringsperiode of een 
deel van de periode dekken tussen 1 
januari 2014 en 31 december 2022. De 
outputs en de resultaten van een 
gezamenlijk actieplan zullen pas aanleiding 
geven tot terugbetaling wanneer ze warden 
behaald na de datum van het besluit tot 
goedkeuring van het gezamenlijke 
actieplan en voor het einde van de 
vastgestelde uitvoeringsperiode.

Or. en

Amendement 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 95 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) een analyse van de 
ontwikkelingsbehoeften en doelstellingen 
die de Motivering voor het gezamenlijke 
actieplan vormen, rekening houdend met 
de doelstellingen van de operationele 
programma's en, in voorkomend geval, de 

1) een analyse van de 
ontwikkelingsbehoeften en doelstellingen 
die de Motivering voor het gezamenlijke 
actieplan vormen, rekening houdend met 
de doelstellingen van de operationele 
programma's en programma's voor 
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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 de aanbevelingen van de Raad 
krachtens artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag waarmee de lidstaten rekening 
moeten houden bij hun 
werkgelegenheidsbeleid;

macroregionale ontwikkelingsfondsen en, 
in voorkomend geval, 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 en de aanbevelingen van 
de Raad krachtens artikel 148, lid 4 van het 
Verdrag waarmee de lidstaten, of een 
groep lidstaten die macroregionale 
ontwikkelingsfondsen heeft opgericht,
rekening moeten houden bij hun 
werkgelegenheidsbeleid;

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 95 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) een analyse van de 
ontwikkelingsbehoeften en doelstellingen 
die de Motivering voor het gezamenlijke 
actieplan vormen, rekening houdend met 
de doelstellingen van de operationele 
programma's en, in voorkomend geval, 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 de aanbevelingen van de Raad 
krachtens artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag waarmee de lidstaten rekening 
moeten houden bij hun 
werkgelegenheidsbeleid;

1) een analyse van de 
ontwikkelingsbehoeften en doelstellingen 
die de Motivering voor het gezamenlijke 
actieplan vormen, rekening houdend met 
de doelstellingen van de operationele 
programma's;
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Or. fr

Amendement 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 95 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) een analyse van de 
ontwikkelingsbehoeften en doelstellingen 
die de Motivering voor het gezamenlijke 
actieplan vormen, rekening houdend met 
de doelstellingen van de operationele 
programma's en, in voorkomend geval, 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 de aanbevelingen van de Raad 
krachtens artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag waarmee de lidstaten rekening 
moeten houden bij hun 
werkgelegenheidsbeleid;

1) een analyse van de 
ontwikkelingsbehoeften en doelstellingen 
die de Motivering voor het gezamenlijke 
actieplan vormen, rekening houdend met 
de doelstellingen van de operationele 
programma's, van macroregionale 
strategieën en zeebekkenstrategieën waar 
ze een belangrijke impact hebben en, in 
voorkomend geval, 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 en de aanbevelingen van 
de Raad krachtens artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag waarmee de lidstaten rekening 
moeten houden bij hun 
werkgelegenheidsbeleid;

Or. en

Motivering

De Fondsen moeten nauw gecoördineerd worden met macroregionale strategieën en 
zeebekkenstrategieën voor voldoende toewijzing van de Fondsen aan deze strategieën.

Amendement 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 95 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) een beschrijvend kader van de relatie 2) een beschrijvend kader van de relatie 
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tussen de algemene en specifieke 
doelstellingen van het gezamenlijke 
actieplan, de mijlpalen en de streefdoelen 
voor outputs en resultaten en de 
voorgenomen projecten of soorten 
projecten;

tussen de algemene en specifieke 
doelstellingen van het gezamenlijke 
actieplan, de mijlpalen en de streefdoelen 
voor outputs en resultaten en de 
voorgenomen projecten en geplande 
macroregionale projecten of soorten
projecten en soorten macroregionale 
projecten;

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 95 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) een analyse van de effecten van het 
gezamenlijke actieplan op de bevordering 
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en de voorkoming van discriminatie;

6) een analyse van de effecten van het 
gezamenlijke actieplan op de bevordering 
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en de voorkoming van discriminatie 
bedoeld in artikel 7;

Or. en

Amendement 1476
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 95 – alinea 1 – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) een analyse van de effecten van het 
gezamenlijke actieplan op de bevordering 
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en de voorkoming van discriminatie;

6) een analyse van de effecten van het 
gezamenlijke actieplan op de bevordering 
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en de voorkoming van discriminatie, waar 
dat van toepassing is;

Or. en

Amendement 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 95 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) een analyse van de effecten van het 
gezamenlijke actieplan op de bevordering 
van de insluiting van alle groepen die te 
maken hebben met armoede en sociale 
uitsluiting of een risico daarvoor lopen;

Or. en

Amendement 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 95 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) een analyse van de effecten van het 
gezamenlijke actieplan op de bevordering 
van duurzame ontwikkeling, in 
voorkomend geval;

7) een analyse van de effecten van het 
gezamenlijke actieplan op de bevordering 
van duurzame ontwikkeling bedoeld in 
artikel 8;

Or. en



PE491.057v01-00 26/170 AM\903906NL.doc

NL

Amendement 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 95 – alinea 1 – punt 9 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het financieringsplan uitgesplitst naar 
operationeel programma en prioritaire as, 
met inbegrip van het totale subsidiabele 
bedrag en de overheidssteun.

c) het financieringsplan uitgesplitst naar 
operationeel programma of programma 
voor een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, en prioritaire as, met 
inbegrip van het totale subsidiabele bedrag 
en de overheidssteun.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1480
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 95 – alinea 1 – punt 9 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Een inventaris van de maatregelen 
die worden genomen om de partners te 
verenigen in het opzetten van het 
gemeenschappelijke actieplan en hun rol 
in de uitvoering, opvolging en evaluatie;

Or. en

Amendement 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 95 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) maatregelen die worden genomen 
of gepland om te partners bedoeld in 
artikel 5 van deze Verordening te 
betrekken bij de voorbereiding, 
uitvoering, evaluatie en toezicht van het 
gezamenlijke actieplan, met inbegrip van 
hun rol als toezichtcomité van de leden.

Or. en

Amendement 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 96 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie binnen drie 
maanden na indiening van een voorstel 
voor een gezamenlijk actieplan oordeelt dat 
het niet aan de beoordelingsvoorschriften 
voldoet, doet zij opmerkingen aan de 
lidstaat toekomen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie alle noodzakelijke gevraagde 
aanvullende informatie en past zo nodig 
het gezamenlijke actieplan hieraan aan.

Wanneer de Commissie binnen drie 
maanden na indiening van een voorstel 
voor een gezamenlijk actieplan oordeelt dat 
het niet aan de beoordelingsvoorschriften 
voldoet, doet zij opmerkingen toekomen
aan de lidstaat of aan een groep van 
lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht. De 
lidstaat of de groep van lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds heeft 
opgericht verstrekken de Commissie alle 
noodzakelijke gevraagde aanvullende 
informatie en past zo nodig het 
gezamenlijke actieplan hieraan aan.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
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macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 96 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als naar tevredenheid rekening is 
gehouden met de eventuele opmerkingen, 
stelt de Commissie uiterlijk zes maanden 
na indiening door de lidstaat, maar niet 
vóór de vaststelling van de betrokken 
operationele programma's, een besluit tot 
goedkeuring van het gezamenlijke 
actieplan vast.

2. Als naar tevredenheid rekening is 
gehouden met de eventuele opmerkingen, 
stelt de Commissie uiterlijk zes maanden 
na indiening door de lidstaat of een groep 
van lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht, maar 
niet vóór de vaststelling van de betrokken 
operationele programma's, een besluit tot 
goedkeuring van de betrokken operationele 
programma's of programma's voor 
macroregionale ontwikkelingsfondsen
vast.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1484
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 96 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het in lid 2 bedoelde besluit worden 
de volgende elementen aangeduid: de 
begunstigde en de doelstellingen van het 
gezamenlijke actieplan, de mijlpalen en 

3. In het in lid 2 bedoelde besluit worden 
de volgende elementen aangeduid: de 
begunstigde en de doelstellingen van het 
gezamenlijke actieplan, de mijlpalen en 
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streefdoelen voor outputs en resultaten, de 
kosten van het behalen van deze mijlpalen 
en streefdoelen voor outputs en resultaten 
en het financieringsplan uitgesplitst naar 
operationeel programma en prioritaire as, 
met inbegrip van het totale subsidiabele 
bedrag en de overheidsbijdrage, de 
uitvoeringsperiode van het gezamenlijke 
actieplan en in voorkomend geval de 
geografische dekking en de doelgroepen 
van het gezamenlijke actieplan.

streefdoelen voor outputs en resultaten, de 
kosten van het behalen van deze mijlpalen 
en streefdoelen voor outputs en resultaten 
en het financieringsplan uitgesplitst naar 
operationeel programma of programma 
voor een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds en prioritaire as, met 
inbegrip van het totale subsidiabele bedrag 
en de overheidsbijdrage, de 
uitvoeringsperiode van het gezamenlijke 
actieplan en in voorkomend geval de 
geografische dekking en de doelgroepen 
van het gezamenlijke actieplan.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 96 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de Commissie weigert steun uit de 
Fondsen voor een gezamenlijk actieplan te 
verlenen, stelt zij de lidstaat binnen de in 
lid 2 gestelde termijn in kennis van de 
redenen daarvoor.

4. Als de Commissie weigert steun uit de 
Fondsen voor een gezamenlijk actieplan te 
verlenen, stelt zij de lidstaat of de groep 
van lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht binnen 
de in lid 2 gestelde termijn in kennis van de 
redenen daarvoor.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
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dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 97 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat of de beheersautoriteit richt een 
stuurgroep voor het gezamenlijke actieplan 
op, die losstaat van het toezichtcomité van 
de operationele programma's. De 
stuurgroep vergadert ten minste twee keer 
per jaar.

De lidstaat of een groep van lidstaten die 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
heeft opgericht of de beheersautoriteit richt 
een stuurgroep voor het gezamenlijke 
actieplan op, die losstaat van het 
toezichtcomité van de operationele
programma's of het toezichtcomité van het 
programma voor een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds. De stuurgroep 
vergadert ten minste twee keer per jaar.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 97 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Over de samenstelling ervan beslist de 
lidstaat in overleg met de beheersautoriteit, 
waarbij het partnerschapsbeginsel wordt 

Over de samenstelling ervan beslist de 
lidstaat of een groep van lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds heeft 
opgericht in overleg met de 
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gevolgd. beheersautoriteit, waarbij het 
partnerschapsbeginsel wordt gevolgd.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 97 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij evalueert de vorderingen bij het 
behalen van de mijlpalen, de outputs en de 
resultaten van het gezamenlijke actieplan;

a) de vorderingen bij het behalen van de 
mijlpalen, de outputs en de resultaten van 
het gezamenlijke actieplan evalueren en de 
resultaten aan het toezichtcomité 
meedelen;

Or. en

Amendement 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 97 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij onderzoekt eventuele voorstellen tot 
wijziging van het gezamenlijke actieplan 
om rekening te houden met aspecten die 
van invloed zijn op de prestaties en keurt 
die voorstellen goed.

b) eventuele voorstellen tot wijziging van 
het gezamenlijke actieplan onderzoeken en 
goedkeuren om rekening te houden met 
eventuele aspecten die van invloed zijn op 
de prestaties en de resultaten aan het 
toezichtcomité meedelen.
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Or. en

Amendement 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 97 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van gemeenschappelijke 
actieplannen indient, wordt dit naar 
behoren gemotiveerd. De Commissie 
beoordeelt of het verzoek tot wijziging 
gerechtvaardigd is, rekening houdend met 
de door de lidstaat verstrekte informatie. 
De Commissie kan opmerkingen maken en 
de lidstaat verstrekt de Commissie alle 
noodzakelijke aanvullende informatie. 
Uiterlijk drie maanden na de formele 
indiening van het verzoek tot wijziging 
door de lidstaat stelt de Commissie een 
besluit tot goedkeuring van dat verzoek 
vast, op voorwaarde dat naar tevredenheid 
rekening is gehouden met de eventuele 
opmerkingen van de Commissie. De 
wijziging treedt in werking op de datum 
van het besluit, tenzij in het besluit een 
andere datum van inwerkingtreding is 
vastgesteld.

3. Wanneer een lidstaat of een groep van 
lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht een 
verzoek tot wijziging van 
gemeenschappelijke actieplannen indient, 
wordt dit naar behoren gemotiveerd. , of 
een groep van lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds heeft 
opgericht. De Commissie kan 
opmerkingen maken en de lidstaat of een 
groep van lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds heeft 
opgericht, verstrekt de Commissie alle 
noodzakelijke aanvullende informatie. 
Uiterlijk drie maanden na de formele 
indiening van het verzoek tot wijziging 
door de lidstaat of een groep van lidstaten 
die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht, stelt 
de Commissie een besluit tot goedkeuring 
van dat verzoek vast, op voorwaarde dat 
naar tevredenheid rekening is gehouden 
met de eventuele opmerkingen van de 
Commissie. De wijziging treedt in werking 
op de datum van het besluit, tenzij in het 
besluit een andere datum van 
inwerkingtreding is vastgesteld.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
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macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 98 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het financiële beheer, de controle en de 
audit van het gemeenschappelijke actieplan 
zijn er uitsluitend op gericht te controleren 
of aan de in het besluit tot goedkeuring van 
het gemeenschappelijke actieplan 
vastgestelde betalingsvoorwaarden wordt 
voldaan.

2. Het financiële beheer, de controle en de 
audit van het gemeenschappelijke actieplan 
zijn er uitsluitend op gericht te controleren 
of aan de in het besluit tot goedkeuring van 
het gemeenschappelijke actieplan 
vastgestelde betalingsvoorwaarden wordt 
voldaan. Daarnaast kunnen de lidstaten of 
de betrokken regio's beslissen over stadia 
waarin wordt voldaan aan de vereisten 
van een gezamenlijk actieplan en een 
jaarlijkse of meerjarige periode van 
betaling.

Or. en

Amendement 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer voor een strategie voor 
stadsontwikkeling of voor een andere 
territoriale strategie of pact als bedoeld in 
artikel 12, lid 1, van Verordening ... 
[ESF] een geïntegreerde aanpak nodig is 
met investeringen voor meer dan één 
prioritaire as van een of meer 
operationele programma's, wordt de actie 
als geïntegreerde territoriale investering 
uitgevoerd.

Schrappen
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Or. en

Amendement 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – hoofdstuk 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Territoriale ontwikkeling Territoriale ontwikkeling1

__________________
1 Het hele hoofdstuk IV "Territoriale 
ontwikkeling" verschuift naar Deel Een 
van de Verordening.

Or. en

Amendement 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer voor een strategie voor 
stadsontwikkeling of voor een andere 
territoriale strategie of pact als bedoeld in 
artikel 12, lid 1, van Verordening ... [ESF] 
een geïntegreerde aanpak nodig is met 
investeringen voor meer dan één prioritaire 
as van een of meer operationele 
programma's, wordt de actie als 
geïntegreerde territoriale investering 
uitgevoerd.

1. Wanneer voor een strategie voor 
stadsontwikkeling, voor een strategie op 
het gebied van infrastructuur of voor een 
andere territoriale strategie of pact zoals 
bedoeld in artikel 12, lid 1, van 
Verordening ... [ESF] een geïntegreerde 
aanpak nodig is met investeringen voor 
meer dan één prioritaire as van een of meer 
operationele programma's, wordt de actie 
als geïntegreerde territoriale investering 
(een 'ITI') uitgevoerd.

Or. de
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Amendement 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer voor een strategie voor 
stadsontwikkeling of voor een andere 
territoriale strategie of pact als bedoeld in 
artikel 12, lid 1, van Verordening ... [ESF] 
een geïntegreerde aanpak nodig is met 
investeringen voor meer dan één prioritaire 
as van een of meer operationele 
programma's, wordt de actie als 
geïntegreerde territoriale investering 
uitgevoerd.

1. Wanneer voor een strategie voor 
duurzame stadsontwikkeling zoals bedoeld 
in artikel 7 van Verordening… [ESF] of 
voor een andere territoriale strategie of 
pact als bedoeld in artikel 12, lid 1, van 
Verordening ... [ESF] een geïntegreerde 
aanpak nodig is met investeringen voor 
meer dan één prioritaire as van een of meer 
operationele programma's, wordt de actie 
als geïntegreerde territoriale investering 
(een 'ITI) uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat lidstaten de mogelijkheid hebben om geïntegreerde 
territoriale investeringen te gebruiken voor strategieën voor duurzame stadsontwikkeling 
waarnaar wordt verwezen in de voorgestelde EFRO-verordening en voor andere territoriale 
strategieën waarnaar wordt verwezen in de voorgestelde ESF-verordening.

Amendement 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer voor een strategie voor 
stadsontwikkeling of voor een andere 
territoriale strategie of pact als bedoeld in 
artikel 12, lid 1, van Verordening ... [ESF] 
een geïntegreerde aanpak nodig is met 
investeringen voor meer dan één prioritaire 
as van een of meer operationele 
programma's, wordt de actie als 
geïntegreerde territoriale investering 

1. Wanneer voor een strategie voor 
stadsontwikkeling of voor een andere 
territoriale strategie of pact als bedoeld in 
artikel 12, lid 1, van Verordening ... [ESF] 
een geïntegreerde aanpak nodig is met 
investeringen voor meer dan één prioritaire 
as van een of meer operationele 
programma's of programma's voor 
macroregionale ontwikkelingsfondsen, 
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uitgevoerd. wordt de actie als geïntegreerde territoriale 
investering (een 'ITI') uitgevoerd.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiedeel van het gemeenschappelijke 
strategische kader en over daadwerkelijke macroregionale samenwerking op basis van 
dialoog en consensus tussen lidstaten die akkoord gaan om een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of landen die toetreden tot een overeenkomst om een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds op te richten.

Amendement 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer voor een strategie voor 
stadsontwikkeling of voor een andere 
territoriale strategie of pact als bedoeld in
artikel 12, lid 1, van Verordening ... [ESF] 
een geïntegreerde aanpak nodig is met 
investeringen voor meer dan één prioritaire 
as van een of meer operationele 
programma's, wordt de actie als 
geïntegreerde territoriale investering 
uitgevoerd.

1. Wanneer voor een strategie voor 
stadsontwikkeling of voor een andere 
territoriale strategie of pact als bedoeld in 
artikel 12, lid 1, van Verordening ... [ESF] 
een geïntegreerde aanpak nodig is zoals 
bedoeld in artikel 87, lid 1 (b), (c) en (d), 
met investeringen voor één of meer dan 
één prioritaire as van een of meer 
operationele programma's, wordt de actie 
als geïntegreerde territoriale investering 
(een 'ITI') uitgevoerd.

Or. en

Amendement 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Daar waar lidstaten en regio's 
deelnemen aan macroregionale 
strategieën of zeebekkenstrategieën, 
sluiten de ITI's aan bij die strategieën.

Or. en

Motivering

De Fondsen moeten nauw gecoördineerd worden met macroregionale strategieën en 
zeebekkenstrategieën voor voldoende toewijzing van de Fondsen aan deze strategieën.

Amendement 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 
vermeld en wordt de indicatieve financiële 
toewijzing uit elke prioritaire as aan elke 
geïntegreerde territoriale investering 
aangegeven.

Schrappen

Or. en

Amendement 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 

2. In de desbetreffende operationele 
programma's of programma's voor 
macroregionale ontwikkelingsfondsen
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vermeld en wordt de indicatieve financiële 
toewijzing uit elke prioritaire as aan elke 
geïntegreerde territoriale investering 
aangegeven.

worden de geplande geïntegreerde 
territoriale investeringen vermeld en wordt 
de indicatieve financiële toewijzing uit elke 
prioritaire as aan elke geïntegreerde 
territoriale investering aangegeven.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader en op werkelijke macroregionale samenwerking op basis van dialoog en 
consensus tussen de lidstaten die zijn overeengekomen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of de staten die hebben ingestemd met een overeenkomst tot 
oprichting van een macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Amendement 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 
vermeld en wordt de indicatieve financiële 
toewijzing uit elke prioritaire as aan elke
geïntegreerde territoriale investering 
aangegeven.

2. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 
vermeld en wordt de indicatieve financiële 
toewijzing binnen elke prioritaire as of 
binnen de betreffende prioritaire as aan de 
geplande geïntegreerde territoriale 
investering aangegeven.

Or. en

Amendement 1502
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 2



AM\903906NL.doc 39/170 PE491.057v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 
vermeld en wordt de indicatieve financiële 
toewijzing uit elke prioritaire as aan elke 
geïntegreerde territoriale investering 
aangegeven.

2. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 
vermeld op basis van de indicatieve lijst 
van steden, functionele stedelijke 
gebieden of andere functionele territoriale 
gebieden waar de geïntegreerde 
territoriale investering moet plaatsvinden,
en wordt de indicatieve financiële 
toewijzing aan elke geïntegreerde 
territoriale investering aangegeven
Investeringsprioriteiten voor alle 
thematische doelstellingen krachtens 
artikel 9 kunnen worden gecombineerd en 
geïmplementeerd binnen een 
geïntegreerde territoriale investering, 
ongeacht de prioritaire assen van de 
operationele programma's.

Or. de

Motivering

Om rekening te houden met een geïntegreerde en duurzame stedelijke, regionale of 
territoriale ontwikkelingsstrategie, voor zover mogelijk met het nieuwe instrument voor 
geïntegreerde territoriale investering, en om een flexibele respons mogelijk te maken op 
ontwikkelingsvereisten op lokaal niveau, moeten de stedelijke gebieden voor ontwikkeling op 
deze basis worden gedefinieerd en moeten de middelen aan de geïntegreerde territoriale 
investering worden toegewezen zonder verwijzing naar de prioritaire assen van de 
operationele programma's.

Amendement 1503
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 
vermeld en wordt de indicatieve financiële 

2. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 
vermeld en wordt de indicatieve financiële 
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toewijzing uit elke prioritaire as aan elke 
geïntegreerde territoriale investering 
aangegeven.

toewijzing uit elke prioritaire as aan elke 
geïntegreerde territoriale investering 
aangegeven. Voor de uitvoering van 
geïntegreerde territoriale investeringen 
kunnen ook thematische doelstellingen 
worden gebruikt die niet buiten 
geïntegreerde territoriale investeringen 
worden gebruikt.

Or. de

Motivering

De kantoren die verantwoordelijk zijn voor stedelijke ontwikkeling hebben gesignaleerd dat 
geïntegreerde territoriale investeringen moeilijk uitvoerbaar zijn in de drie thematische 
gebieden van het EFRO die prioriteit moeten krijgen als geïntegreerd concept. Er zijn diverse 
prioritaire assen nodig om te komen tot effectieve geïntegreerde ontwikkeling. Aangezien in 
het EFRO tot 80% van de middelen wordt gereserveerd voor prioritaire thematische 
doelstellingen en nog eens circa 15% wordt toegewezen aan andere doelen, is het vrijwel 
onmogelijk om meer dan één prioritaire as vast te stellen.

Amendement 1504
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 
vermeld en wordt de indicatieve financiële 
toewijzing uit elke prioritaire as aan elke 
geïntegreerde territoriale investering 
aangegeven.

2. In de desbetreffende Operationele 
Programma's wordt de selectieprocedure 
voor de geplande geïntegreerde territoriale 
investeringen uiteengezet en wordt de 
indicatieve financiële toewijzing aan elke 
geïntegreerde territoriale investering 
aangegeven.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 87, lid 2, onder c, iii is voor een 
geslaagde uitvoering van het cohesiebeleid van de EU na 2013 op lokaal niveau voldoende 
tijd ter plaatse vereist voor het opstellen van de ontwikkelingsstrategieën waarop de 
geïntegreerde territoriale investeringen zijn gebaseerd.
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Amendement 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
een of meer intermediaire instanties, 
waaronder plaatselijke autoriteiten, 
instanties voor regionale ontwikkeling of 
niet-gouvernementele organisaties, 
aanwijzen die worden belast met het 
beheer en de uitvoering van een 
geïntegreerde territoriale investering.

Schrappen

Or. en

Amendement 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
een of meer intermediaire instanties, 
waaronder plaatselijke autoriteiten, 
instanties voor regionale ontwikkeling of 
niet-gouvernementele organisaties, 
aanwijzen die worden belast met het 
beheer en de uitvoering van een 
geïntegreerde territoriale investering.

3. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 
vermeld en wordt de indicatieve toewijzing 
uit elke prioritaire as aan elke 
geïntegreerde territoriale investering 
aangegeven. De lidstaat, een groep 
lidstaten die een macroregionaal fonds 
heeft opgericht of de beheersautoriteit kan 
een of meer intermediaire instanties, 
waaronder plaatselijke autoriteiten, 
instanties voor regionale ontwikkeling of 
niet-gouvernementele organisaties,
aanwijzen die worden belast met het 
beheer en de uitvoering van een 
geïntegreerde territoriale investering.
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Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader en op werkelijke macroregionale samenwerking op basis van dialoog en 
consensus tussen de lidstaten die zijn overeengekomen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of de staten die hebben ingestemd met een overeenkomst tot 
oprichting van een macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Amendement 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
een of meer intermediaire instanties, 
waaronder plaatselijke autoriteiten, 
instanties voor regionale ontwikkeling of 
niet-gouvernementele organisaties, 
aanwijzen die worden belast met het 
beheer en de uitvoering van een 
geïntegreerde territoriale investering.

3. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
een of meer intermediaire instanties, 
waaronder plaatselijke autoriteiten, 
instanties voor regionale ontwikkeling of 
niet-gouvernementele organisaties of 
lokale actiegroepen in de zin van artikel 
30, aanwijzen die worden belast met het 
beheer en de uitvoering van een 
geïntegreerde territoriale investering. Er 
moet worden gezorgd voor samenhang 
tussen de geïntegreerde territoriale 
investering en de strategieën voor 
duurzame ontwikkeling op regionaal 
niveau.

Or. en

Amendement 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaat of de bevoegde 
beheersautoriteiten waarborgen dat in het 
toezichtsysteem voor het operationele 
programma de concrete acties en outputs 
van een prioritaire as worden 
onderscheiden die tot een geïntegreerde 
territoriale investering bijdragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaat of de bevoegde 
beheersautoriteiten waarborgen dat in het 
toezichtsysteem voor het operationele 
programma de concrete acties en outputs 
van een prioritaire as worden 
onderscheiden die tot een geïntegreerde 
territoriale investering bijdragen.

4. De lidstaat, een groep lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds heeft 
opgericht of de bevoegde 
beheersautoriteiten waarborgen dat in het 
toezichtsysteem voor het operationele 
programma of het programma voor een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds de 
concrete acties en outputs van een 
prioritaire as worden onderscheiden die tot 
een geïntegreerde territoriale investering 
bijdragen. 

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader en op werkelijke macroregionale samenwerking op basis van dialoog en 
consensus tussen de lidstaten die zijn overeengekomen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of de staten die hebben ingestemd met een overeenkomst tot 
oprichting van een macroregionaal ontwikkelingsfonds.
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Amendement 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaat of de bevoegde 
beheersautoriteiten waarborgen dat in het 
toezichtsysteem voor het operationele 
programma de concrete acties en outputs 
van een prioritaire as worden 
onderscheiden die tot een geïntegreerde 
territoriale investering bijdragen.

4. De lidstaat of de bevoegde 
beheersautoriteiten waarborgen dat in het 
toezichtsysteem voor het operationele 
programma de concrete acties en outputs 
worden onderscheiden van een 
geïntegreerde territoriale investering.

Or. en

Amendement 1511
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 99 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaat of de bevoegde 
beheersautoriteiten waarborgen dat in het 
toezichtsysteem voor het operationele 
programma de concrete acties en outputs 
van een prioritaire as worden 
onderscheiden die tot een geïntegreerde 
territoriale investering bijdragen.

4. De lidstaat of de bevoegde 
beheersautoriteiten waarborgen dat in het 
toezichtsysteem voor het operationele 
programma de concrete acties en outputs 
van een prioritaire as worden 
onderscheiden die tot een geïntegreerde 
territoriale investering bijdragen. Als een 
geïntegreerde territoriale investering door 
meer dan één programma of prioritaire as 
wordt ondersteund, kunnen de concrete 
acties en resultaten worden toegewezen op 
het niveau van de geïntegreerde 
territoriale investering zonder aan een 
bepaalde prioriteit te zijn toegewezen.

Or. en
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Amendement 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het operationele programma;

a) vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het operationele programma 
of het programma voor een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds;

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de uitvoering van grote projecten; d) de uitvoering van grote projecten en 
macroregionale projecten;

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) acties om gelijkheid van mannen en 
vrouwen, gelijke kansen en non-
discriminatie, met inbegrip van 
toegankelijkheid voor mensen met een 
handicap, te bevorderen;

f) acties om gelijkheid van mannen en 
vrouwen, gelijke kansen en non-
discriminatie, met inbegrip van 
toegankelijkheid voor mensen met een 
handicap, te waarborgen;

Or. en

Amendement 1515
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) acties om gelijkheid van mannen en 
vrouwen, gelijke kansen en non-
discriminatie, met inbegrip van 
toegankelijkheid voor mensen met een 
handicap, te bevorderen;

f) acties om rekening te houden met
gelijkheid van mannen en vrouwen, gelijke 
kansen en non-discriminatie, met inbegrip 
van toegankelijkheid voor mensen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 1516
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) acties om armoede te bestrijden en 
sociale inclusie van kansarme 
bevolkingsgroepen te bevorderen;

Or. it
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Amendement 1517
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) acties om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen;

g) acties om rekening te houden met
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) maatregelen in het operationele 
programma die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen;

h) maatregelen in het operationele 
programma of het programma voor een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds die 
nodig zijn om aan de ex-antevoorwaarden 
te voldoen;

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) financieringsinstrumenten. i) de uitvoering van
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financieringsinstrumenten.

Or. en

Amendement 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de jaarverslagen en het eindverslag over 
de uitvoering;

b) de jaarverslagen en het eindverslag over 
de uitvoering en de voortgangsverslagen 
in 2017 en 2019;

Or. en

Amendement 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het evaluatieplan voor het operationele 
programma en eventuele wijzigingen van 
het plan;

c) het evaluatieplan voor het operationele 
programma of het programma voor een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds en 
eventuele wijzigingen van het plan;

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1522
Monika Smolková, Anna Záborská
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de communicatiestrategie voor het 
operationele programma en eventuele 
wijzigingen van de strategie;

d) de communicatiestrategie voor het 
operationele programma of het 
programma voor een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds en eventuele 
wijzigingen van de strategie;

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 100 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) voorstellen van de beheersautoriteit voor 
wijzigingen van het operationele 
programma.

e) voorstellen van de beheersautoriteit voor 
wijzigingen van het operationele 
programma of het programma voor een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat dient uiterlijk op 
30 april 2016 en vervolgens uiterlijk op 
30 april van elk volgend jaar tot en met 
2022 een jaarverslag overeenkomstig 
artikel 44, lid 1, bij de Commissie in. Het 
verslag dat in 2016 wordt ingediend, 
betreft de begrotingsjaren 2014 en 2015 
alsmede de periode tussen de begindatum 
voor de subsidiabiliteit van de uitgaven en 
31 december 2013.

1. De lidstaat dient uiterlijk op 
30 juni 2016 en vervolgens uiterlijk op 
30 juni van elk volgend jaar tot en met 
2022 een jaarverslag over de uitvoering
overeenkomstig artikel 44, lid 1, bij de 
Commissie in. Het verslag dat in 2016 
wordt ingediend, betreft de begrotingsjaren 
2014 en 2015 alsmede de periode tussen de 
begindatum voor de subsidiabiliteit van de 
uitgaven en 31 december 2013.

Or. en

Amendement 1525
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voortgang bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak ten aanzien van 
territoriale ontwikkeling, met inbegrip van 
duurzame stadsontwikkeling, en vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
in het kader van het operationele 
programma;

a) de voortgang bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak ten aanzien van 
territoriale ontwikkeling, met inbegrip van 
ontwikkeling van grondgebieden met 
ernstige en permanente natuurlijke en 
demografische belemmeringen, duurzame 
stadsontwikkeling, en vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
in het kader van het operationele 
programma;

Or. en

Amendement 1526
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voortgang bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak ten aanzien van 
territoriale ontwikkeling, met inbegrip van 
duurzame stadsontwikkeling, en vanuit de
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
in het kader van het operationele 
programma;

a) de voortgang bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak ten aanzien van 
territoriale ontwikkeling, met inbegrip van 
duurzame stadsontwikkeling, ontwikkeling 
van grondgebieden met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, en vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling in het kader 
van het operationele programma;

Or. fr

Amendement 1527
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voortgang bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak ten aanzien van 
territoriale ontwikkeling, met inbegrip van 
duurzame stadsontwikkeling, en vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
in het kader van het operationele 
programma;

a) de voortgang bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak ten aanzien van 
territoriale ontwikkeling, met inbegrip van 
ontwikkeling van grondgebieden met 
ernstige en permanente natuurlijke en 
demografische belemmeringen, duurzame 
stadsontwikkeling, en vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
in het kader van het operationele 
programma;

Or. en

Amendement 1528
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de vorderingen bij de uitvoering van 
acties ter vergroting van de capaciteit van 
de autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de Fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken;

Schrappen

Or. en

Amendement 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vorderingen bij de uitvoering van 
interregionale en transnationale acties;

c) in voorkomend geval, de vorderingen bij 
de uitvoering van macroregionale en 
zeegebiedstrategieën en van andere
interregionale en transnationale acties;

Or. en

Motivering

De Fondsen moeten zorgvuldig worden afgestemd met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën om ervoor te zorgen dat de toewijzing uit de Fondsen aan deze 
strategieën toereikend is.

Amendement 1530
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vorderingen bij de uitvoering van 
interregionale en transnationale acties;

c) de vorderingen bij de uitvoering van 
interregionale en transnationale acties, in 
voorkomend geval;
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Or. en

Amendement 1531
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de specifieke acties die zijn uitgevoerd 
om de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen en discriminatie te 
voorkomen, met inbegrip van de 
bevordering van de toegankelijkheid voor 
mensen met een handicap, en de regelingen 
die zijn getroffen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en in concrete acties te 
waarborgen;

e) de specifieke acties die zijn uitgevoerd 
om de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen en discriminatie te 
voorkomen, met inbegrip van de 
bevordering van de toegankelijkheid voor 
mensen met een handicap en de regelingen 
die zijn getroffen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en in concrete acties te 
waarborgen alsmede de specifieke 
maatregelen die zijn aangenomen ter 
bestrijding van armoede en ter 
bevordering van sociale inclusie van 
kwetsbare bevolkingsgroepen;

Or. it

Amendement 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) acties ter bevordering van gelijke 
kansen voor jongeren, ter bevordering 
van de toegang tot culturele kennis voor 
alle jongeren en ter bevordering van 
gelijke toegang tot sport, recreatieve 
activiteiten en reizen voor jongeren;

Or. fr



PE491.057v01-00 54/170 AM\903906NL.doc

NL

Amendement 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de acties die overeenkomstig artikel 8 
zijn uitgevoerd om duurzame ontwikkeling 
te bevorderen;

f) de acties die overeenkomstig artikel 8 
zijn uitgevoerd om duurzame ontwikkeling 
te bevorderen, de acties die zijn uitgevoerd 
voor de aanpassing aan en de bestrijding 
van de klimaatverandering en de acties 
die zijn uitgevoerd om het respect voor en 
het behoud van milieu, biodiversiteit en 
ecosystemen te bevorderen;

Or. fr

Amendement 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de vorderingen bij de uitvoering van 
eventuele acties op het gebied van sociale 
innovatie;

h) de vorderingen bij de uitvoering van 
eventuele acties op het gebied van sociale 
innovatie en sociale economie;

Or. fr

Amendement 1535
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de vorderingen bij de uitvoering van i) de vorderingen bij de uitvoering van 
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maatregelen 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

maatregelen om de regionale 
demografische problemen het hoofd te 
bieden en om te voorzien in de specifieke 
behoeften van de geografische gebieden 
die het zwaarst kampen met ernstige en 
permanente demografische en natuurlijke 
belemmeringen of 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

Or. en

Amendement 1536
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de gebieden met 
ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

Or. fr

Amendement 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of
sociaal uitgesloten te worden, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de gebruikte financiële 
middelen;

Or. en

Amendement 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

Or. xm

Motivering

De opname van personen met een handicap maakt het lid krachtiger, terwijl het in 
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overeenstemming blijft met andere bepalingen in de verordening.

Amendement 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

Or. en

Amendement 1540
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan vrouwen,
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
personen met een handicap, met 
vermelding van de gebruikte financiële 
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middelen, in voorkomend geval;

Or. en

Amendement 1541
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de betrokkenheid van de partners bij de 
uitvoering, het toezicht en de evaluatie 
van het operationele programma.

Schrappen

Or. en

Amendement 1542
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 – lid 3 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de uitvoering van de prioriteiten en 
beginselen van de Small Business Act 
voor Europa;

Or. en

Amendement 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 101 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 bis
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Uitvoeringsverslagen voor de doelstelling 
van macroregionale samenwerking

1. De groep lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds heeft 
opgericht dient uiterlijk op 30 april 2016 
en vervolgens uiterlijk op 30 april van elk 
volgend jaar tot en met 2022 een 
jaarverslag overeenkomstig artikel 44, 
lid 1, bij de Commissie in. Het verslag dat 
in 2016 wordt ingediend, betreft de 
begrotingsjaren 2014 en 2015 alsmede de 
periode tussen de begindatum voor de 
subsidiabiliteit van de uitgaven en 
31 december 2013.
2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over:
(a) de uitvoering van het programma voor 
het macroregionale ontwikkelingsfonds 
overeenkomstig artikel 44, lid 2;
(b) de vorderingen bij de voorbereiding en 
uitvoering van macroregionale projecten 
en gezamenlijke actieplannen.
3. De jaarverslagen over de uitvoering die 
in 2017 en 2019 worden ingediend, 
omvatten een uiteenzetting en beoordeling 
van de krachtens artikel 44, lid 3 
respectievelijk lid 4, vereiste informatie, 
van de in lid 2 vermelde informatie, en 
bovendien van:
(c) de vorderingen bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak van macroregionale 
ontwikkeling in het kader van het 
programma voor het macroregionale 
ontwikkelingsfonds;
(d) de vorderingen bij de uitvoering van 
acties ter vergroting van de capaciteit van 
de autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de Fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken;
(e) de vorderingen bij de uitvoering van 
interregionale en transnationale acties;
(f) de vorderingen bij de uitvoering van 
het evaluatieplan en het vervolg dat aan 
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de bevindingen van evaluaties is gegeven;
(g) de specifieke acties die zijn uitgevoerd 
om de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen en discriminatie te 
voorkomen, met inbegrip van de 
bevordering van de toegankelijkheid voor 
mensen met een handicap, en de 
regelingen die zijn getroffen om de 
integratie van het genderperspectief in het 
programma voor het macroregionale 
ontwikkelingsfonds en in concrete acties 
te waarborgen;
(h) de acties die overeenkomstig artikel 8 
zijn uitgevoerd om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen;
(i) de resultaten van de voorlichtings- en 
publiciteitsmaatregelen voor de Fondsen 
die in het kader van de 
communicatiestrategie worden 
uitgevoerd;
(j) de vorderingen bij de uitvoering van 
eventuele acties op het gebied van sociale 
innovatie;
(k) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;
(l) de betrokkenheid van de partners bij de 
uitvoering, het toezicht en de evaluatie 
van het programma voor het 
macroregionale ontwikkelingsfonds.
4. De jaarverslagen en eindverslagen over 
de uitvoering worden opgesteld volgens 
modellen die de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen vaststelt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 143, lid 2, bedoelde 
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raadplegingsprocedure vastgesteld.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader en op werkelijke macroregionale samenwerking op basis van dialoog en 
consensus tussen de lidstaten die zijn overeengekomen een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds op te richten of de staten die hebben ingestemd met een overeenkomst tot 
oprichting van een macroregionaal ontwikkelingsfonds.

Amendement 1544
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 102 Schrappen
Indiening van financiële gegevens
1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari, 
30 april, 31 juli en 31 oktober voor elk 
operationeel programma de volgende 
gegevens elektronisch bij de Commissie 
in, uitgesplitst naar prioritaire as:
a) de totale en publieke subsidiabele 
kosten van de concrete acties en het 
aantal concrete acties dat voor steun is 
geselecteerd;
b) de totale en publieke subsidiabele 
kosten van contracten of andere 
juridische verbintenissen die 
begunstigden bij de uitvoering van de 
voor steun geselecteerde concrete acties 
zijn aangegaan;
c) de totale subsidiabele uitgaven die door 
de begunstigden bij de beheersautoriteit 
zijn gedeclareerd.
2. De gegevens die op 31 januari worden 
ingediend, worden bovendien uitgesplitst 
naar categorie steunverlening. Door de 
indiening van deze gegevens wordt geacht 
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te zijn voldaan aan het voorschrift voor de 
indiening van de in artikel 44, lid 2, 
bedoelde financiële gegevens.
3. Bij de gegevens die uiterlijk op 
31 januari en 31 juli worden ingediend, 
wordt een raming gevoegd van het bedrag 
waarvoor de lidstaten betalingsaanvragen 
voor het lopende en het daaropvolgende 
begrotingsjaar verwachten in te dienen.
4. De uit hoofde van dit artikel ingediende 
gegevens moeten lopen tot het eind van de 
maand die aan de maand van indiening 
voorafgaat.

Or. de

Motivering

De verslagleggingsverplichtingen zouden aanzienlijk worden verscherpt in vergelijking met 
de huidige periode, zowel wat reikwijdte als wat frequentie betreft. Dit neemt veel capaciteit 
in beslag en belemmert de uitvoering.

Amendement 1545
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari, 
30 april, 31 juli en 31 oktober voor elk 
operationeel programma de volgende 
gegevens elektronisch bij de Commissie 
in, uitgesplitst naar prioritaire as:

Schrappen

a) de totale en publieke subsidiabele 
kosten van de concrete acties en het 
aantal concrete acties dat voor steun is 
geselecteerd;
b) de totale en publieke subsidiabele 
kosten van contracten of andere 
juridische verbintenissen die 
begunstigden bij de uitvoering van de 
voor steun geselecteerde concrete acties 
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zijn aangegaan;
c) de totale subsidiabele uitgaven die door 
de begunstigden bij de beheersautoriteit 
zijn gedeclareerd.

Or. en

Amendement 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari,
30 april, 31 juli en 31 oktober voor elk 
operationeel programma de volgende 
gegevens elektronisch bij de Commissie in, 
uitgesplitst naar prioritaire as:

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari en
31 juli voor elk operationeel programma de 
volgende gegevens elektronisch bij de 
Commissie in, uitgesplitst naar prioritaire 
as:

Or. en

Amendement 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari, 
30 april, 31 juli en 31 oktober voor elk 
operationeel programma de volgende 
gegevens elektronisch bij de Commissie in, 
uitgesplitst naar prioritaire as:

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari, 
30 april, 31 juli en 31 oktober voor elk 
operationeel programma of programma 
voor een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds de volgende gegevens 
elektronisch bij de Commissie in, 
uitgesplitst naar prioritaire as:

Or. sk



PE491.057v01-00 64/170 AM\903906NL.doc

NL

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1548
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari,
30 april, 31 juli en 31 oktober voor elk 
operationeel programma de volgende 
gegevens elektronisch bij de Commissie in, 
uitgesplitst naar prioritaire as:

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 30 april en 
31 oktober voor elk operationeel 
programma de volgende gegevens 
elektronisch bij de Commissie in, 
uitgesplitst naar prioritaire as:

Or. de

Motivering

Overeenkomstig de doelstelling om administratieve procedures te vereenvoudigen en de 
aandacht te richten op de uitvoering van de projecten, zou de overdracht van de financiële 
meer in lijn moeten zijn met het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari,
30 april, 31 juli en 31 oktober voor elk 
operationeel programma de volgende 
gegevens elektronisch bij de Commissie in, 
uitgesplitst naar prioritaire as:

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari en
31 juli voor elk operationeel programma de 
volgende gegevens elektronisch bij de 
Commissie in, uitgesplitst naar prioritaire 
as:

Or. fr
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Amendement 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de totale en publieke subsidiabele 
kosten van contracten of andere 
juridische verbintenissen die 
begunstigden bij de uitvoering van de 
voor steun geselecteerde concrete acties 
zijn aangegaan;

Schrappen

Or. en

Amendement 1551
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gegevens die op 31 januari worden 
ingediend, worden bovendien uitgesplitst 
naar categorie steunverlening. Door de 
indiening van deze gegevens wordt geacht 
te zijn voldaan aan het voorschrift voor de 
indiening van de in artikel 44, lid 2, 
bedoelde financiële gegevens.

Schrappen

Or. en

Amendement 1552
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gegevens die op 31 januari worden 
ingediend, worden bovendien uitgesplitst 
naar categorie steunverlening. Door de 
indiening van deze gegevens wordt geacht 
te zijn voldaan aan het voorschrift voor de 
indiening van de in artikel 44, lid 2, 
bedoelde financiële gegevens.

2. De gegevens die op 30 april worden 
ingediend, worden bovendien uitgesplitst 
naar categorie steunverlening. Door de 
indiening van deze gegevens wordt geacht 
te zijn voldaan aan het voorschrift voor de 
indiening van de in artikel 44, lid 2, 
bedoelde financiële gegevens.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig de doelstelling om administratieve procedures te vereenvoudigen en de 
aandacht te richten op de uitvoering van de projecten, zou de overdracht van de financiële 
meer in lijn moeten zijn met het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de gegevens die uiterlijk op 
31 januari en 31 juli worden ingediend, 
wordt een raming gevoegd van het bedrag 
waarvoor de lidstaten betalingsaanvragen 
voor het lopende en het daaropvolgende 
begrotingsjaar verwachten in te dienen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1554
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de gegevens die uiterlijk op 
31 januari en 31 juli worden ingediend, 
wordt een raming gevoegd van het bedrag 
waarvoor de lidstaten betalingsaanvragen 
voor het lopende en het daaropvolgende 
begrotingsjaar verwachten in te dienen.

3. Bij de gegevens die uiterlijk op 30 april
worden ingediend, wordt een raming 
gevoegd van het bedrag waarvoor de 
lidstaten betalingsaanvragen voor het 
lopende en het daaropvolgende 
begrotingsjaar verwachten in te dienen.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig de doelstelling om administratieve procedures te vereenvoudigen en de 
aandacht te richten op de uitvoering van de projecten, zou de overdracht van de financiële 
meer in lijn moeten zijn met het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 1555
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uit hoofde van dit artikel ingediende 
gegevens moeten lopen tot het eind van de 
maand die aan de maand van indiening 
voorafgaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 102 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de gegevens die uiterlijk op 
31 januari en 31 juli worden ingediend, 
wordt een raming gevoegd van het bedrag 

4. Bij de gegevens die uiterlijk op 
31 januari en 31 juli worden ingediend, 
wordt een raming gevoegd van het bedrag 
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waarvoor de lidstaten betalingsaanvragen 
voor het lopende en het daaropvolgende 
begrotingsjaar verwachten in te dienen.

waarvoor de lidstaten of een groep 
lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht
betalingsaanvragen voor het lopende en het 
daaropvolgende begrotingsjaar verwachten 
in te dienen.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 103 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 175 van het Verdrag 
bedoelde verslag van de Commissie bevat:

1. Het in artikel 175 van het Verdrag 
bedoelde verslag van de Commissie bevat 
met name:

Or. en

Amendement 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 103 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het verslag bevat indien nodig ook 
eventuele voorstellen voor acties en 
beleidsmaatregelen die dienen te worden 
aangenomen om de economische, sociale 
en territoriale samenhang te versterken en 
de prioriteiten van de Unie te 
verwezenlijken.
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Or. en

Amendement 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 104 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit stelt voor elk 
operationeel programma een evaluatieplan 
op. Het evaluatieplan wordt bij de eerste 
vergadering van het toezichtcomité 
ingediend. Wanneer er één toezichtcomité 
voor verscheidene operationele 
programma's is, mag een evaluatieplan 
betrekking hebben op al die operationele 
programma's.

1. De beheersautoriteit stelt voor elk 
operationeel programma of programma 
voor een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds een evaluatieplan op.
Het evaluatieplan wordt bij de eerste 
vergadering van het toezichtcomité 
ingediend. Wanneer er één toezichtcomité 
voor verscheidene operationele 
programma's is, mag een evaluatieplan 
betrekking hebben op al die operationele 
programma's.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1560
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 104 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit stelt voor elk 
operationeel programma een evaluatieplan 
op. Het evaluatieplan wordt bij de eerste 
vergadering van het toezichtcomité
ingediend. Wanneer er één toezichtcomité 
voor verscheidene operationele 
programma's is, mag een evaluatieplan 
betrekking hebben op al die operationele 

1. De beheersautoriteit stelt voor elk 
operationeel programma een evaluatieplan 
op. Het evaluatieplan wordt bij het eerste 
verslag over de uitvoering ingediend. 
Wanneer er één toezichtcomité voor 
verscheidene operationele programma's is, 
mag een evaluatieplan betrekking hebben 
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programma's. op al die operationele programma's.

Or. en

Amendement 1561
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 104 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 31 december 2020 dienen 
de beheersautoriteiten, voor elk 
programma, een verslag in met een 
samenvatting van de bevindingen van de 
tijdens de programmeringsperiode 
uitgevoerde evaluaties, met inbegrip van 
een beoordeling van de belangrijkste 
outputs en resultaten van het programma.

Schrappen

Or. en

Amendement 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 104 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 31 december 2020 dienen de 
beheersautoriteiten, voor elk programma, 
een verslag in met een samenvatting van de 
bevindingen van de tijdens de 
programmeringsperiode uitgevoerde 
evaluaties, met inbegrip van een 
beoordeling van de belangrijkste outputs en 
resultaten van het programma.

2. Uiterlijk op 31 december 2020 dienen de 
beheersautoriteiten, voor elk programma of 
programma voor een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, een verslag in met een 
samenvatting van de bevindingen van de 
tijdens de programmeringsperiode 
uitgevoerde evaluaties, met inbegrip van 
een beoordeling van de belangrijkste 
outputs en resultaten van het programma of 
programma voor een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds.

Or. sk



AM\903906NL.doc 71/170 PE491.057v01-00

NL

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 104 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de lidstaten en de 
beheersautoriteiten ex-postevaluaties.

3. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de lidstaten, of met een 
groep lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds heeft opgericht, en de 
beheersautoriteiten ex-postevaluaties.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en beheersautoriteiten zijn 
verantwoordelijk voor:

1. De lidstaten, of een groep lidstaten die 
een macroregionaal ontwikkelingsfonds 
heeft opgericht, en de beheersautoriteiten 
zijn verantwoordelijk voor:

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.
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Amendement 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de oprichting van één website of 
portaalsite die informatie over alle 
operationele programma's in die lidstaat 
geeft, alsook toegang tot die programma's;

a) de oprichting van één website of 
portaalsite die informatie over alle 
operationele programma's in die lidstaat of 
over de programma's voor 
macroregionale ontwikkelingsfondsen in 
deze macroregio's geeft, alsook toegang 
tot die programma's;

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de oprichting van één website of 
portaalsite die informatie over alle 
operationele programma's in die lidstaat 
geeft, alsook toegang tot die programma's;

a) de oprichting van één website of 
portaalsite die informatie over alle 
operationele programma's in die lidstaat 
geeft, waaronder 
programmeringsdocumenten, 
opmerkingen die zijn ontvangen van het 
publiek en de partners en hoe daarmee 
rekening is gehouden (inclusief een 
motivering in geval van afwijzing), alsook 
toegang tot die programma's;

Or. en
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Amendement 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorlichting van potentiële 
begunstigden over de 
financieringsmogelijkheden van 
operationele programma's;

b) de voorlichting van potentiële 
begunstigden over de 
financieringsmogelijkheden van 
operationele programma's of programma's 
voor macroregionale 
ontwikkelingsfondsen;

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het bij de burgers van de Unie onder de 
aandacht brengen van de rol en de 
verwezenlijkingen van het cohesiebeleid en 
van de Fondsen door middel van 
voorlichtings- en communicatieacties 
betreffende de resultaten en effecten van 
partnerschapscontracten, operationele 
programma's en concrete acties.

c) het bij de burgers van de Unie onder de 
aandacht brengen van de rol en de 
verwezenlijkingen van het cohesiebeleid en 
van de Fondsen door middel van 
voorlichtings- en communicatieacties 
betreffende de resultaten en effecten van 
partnerschapscontracten, operationele 
programma's of programma's voor 
macroregionale ontwikkelingsfondsen en 
concrete acties.

Or. sk
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Motivering

Rekening houdend met de amendementen op het innovatiegedeelte van het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de voorlichting van het publiek over 
de tijdschema's voor de programmering 
en over de verwachte tijdschema's van 
alle openbare raadplegingen in dit 
verband in alle fasen van de 
voorbereiding van het 
partnerschapscontract en de 
programma's;

Or. en

Amendement 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de voorlichting van het publiek over 
het tijdschema voor de programmering en 
het verwachte tijdstip en de vorm van alle 
hiermee samenhangende openbare 
raadplegingen vanaf het begin van het 
opstellen van partnerschapscontracten en 
het ten minste een keer per drie maanden 
bijwerken van dit tijdschema.

Or. en
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Amendement 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De EU-instellingen en de 
adviesorganen organiseren 
bewustmakingsactiviteiten om uit te 
leggen hoe het cohesiebeleid werkt.

Or. en

Amendement 1572
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. de voorlichting van het publiek over 
het tijdschema voor de programmering en 
het verwachte tijdstip en de vorm van 
hiermee samenhangende openbare 
raadplegingen vanaf het begin van het 
opstellen van nationale 
hervormingsstrategieën die de basis 
vormen voor de partnerschapscontracten 
en voor het ten minste een keer per twee 
maanden bijwerken van dit tijdschema.

Or. en

Amendement 1573
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bewustmakingsactiviteiten kunnen 
ook worden georganiseerd door de 
Europese instellingen en adviesorganen 
om weer te geven hoe het cohesiebeleid 
werkt en wat de toegevoegde waarde 
ervan is voor de EU.

Or. it

Amendement 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de steun uit de Fondsen inzichtelijk 
te maken, houden de lidstaten een lijst in 
CSV- of XML-formaat bij van de concrete 
acties per operationeel programma en per 
Fonds, die via de website of portaalsite 
toegankelijk is en een lijst en samenvatting 
van alle operationele programma's in die 
lidstaat bevat.

2. Om de steun uit de Fondsen inzichtelijk 
te maken, houden de lidstaten, of een 
groep lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling hebben
opgericht, een lijst in CSV- of XML-
formaat bij van de concrete acties per 
operationeel programma of programma 
voor een fonds voor macroregionale 
ontwikkeling en per Fonds, die via de 
website of portaalsite toegankelijk is en 
een lijst en samenvatting van alle 
operationele programma's in die lidstaat of 
programma's voor fondsen voor 
macroregionale ontwikkeling in 
macroregio's bevat.

Or. sk

Motivering

Op deze manier wordt rekening gehouden met de wijzigingen van het innovatiegedeelte van 
het gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1575
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 2 – alinea 1 – streepje 1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de lidstaten publiceren, op dezelfde 
website, de programmeringsdocumenten 
voor de openbare raadpleging, alsook de 
opmerkingen en commentaren van het 
publiek, inclusief partners, en de feedback 
over de opmerkingen en commentaren, 
inclusief een motivering in geval van 
afwijzing.

Or. en

Amendement 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 105 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lijst van concrete acties wordt ten 
minste elke drie maanden bijgewerkt.

De lijst van concrete acties wordt ten 
minste elke zes maanden bijgewerkt.

Or. en

Amendement 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 106 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit stelt voor elk 
operationeel programma een 
communicatiestrategie op. Er mag één 
communicatiestrategie voor verscheidene 
operationele programma's worden 
opgesteld.

1. De beheersautoriteit stelt voor elk 
operationeel programma of programma 
voor een fonds voor macroregionale 
ontwikkeling een communicatiestrategie 
op. Er mag één communicatiestrategie voor 
verscheidene operationele programma's 
worden opgesteld.
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Or. sk

Motivering

Op deze manier wordt rekening gehouden met de wijzigingen van het innovatiegedeelte van 
het gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1578
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 106 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De communicatiestrategie bevat de in 
bijlage V vermelde elementen en jaarlijkse 
bijwerkingen met details van de geplande 
voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten.

De communicatiestrategie bevat de in 
bijlage V vermelde elementen met details 
van de geplande voorlichtings- en 
publiciteitsactiviteiten.

Or. en

Amendement 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 106 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De communicatiestrategie wordt op de 
eerste vergadering van het toezichtcomité 
na de goedkeuring van het operationele 
programma besproken en goedgekeurd.

2. De communicatiestrategie wordt op de 
eerste vergadering van het toezichtcomité 
na de goedkeuring van het operationele 
programma of het programma voor een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling
besproken en goedgekeurd.

Or. sk

Motivering

Op deze manier wordt rekening gehouden met de wijzigingen van het innovatiegedeelte van 
het gemeenschappelijk strategisch kader.
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Amendement 1580
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 106 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Herzieningen van de 
communicatiestrategie worden door het 
toezichtcomité besproken en goedgekeurd.

Herzieningen van de 
communicatiestrategie worden door het 
toezichtcomité besproken.

Or. en

Amendement 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 106 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De beheersautoriteit brengt het 
toezichtcomité voor elk operationeel 
programma ten minste een keer per jaar op 
de hoogte van de vorderingen bij de 
uitvoering van de communicatiestrategie 
en van haar beoordeling van de resultaten.

3. De beheersautoriteit brengt het 
toezichtcomité voor elk operationeel 
programma of programma voor een fonds 
voor macroregionale ontwikkeling ten 
minste een keer per jaar op de hoogte van 
de vorderingen bij de uitvoering van de 
communicatiestrategie en van haar 
beoordeling van de resultaten.

Or. sk

Motivering

Op deze manier wordt rekening gehouden met de wijzigingen van het innovatiegedeelte van 
het gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1582
Richard Seeber
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 106 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De beheersautoriteit brengt het 
toezichtcomité voor elk operationeel 
programma ten minste een keer per jaar op 
de hoogte van de vorderingen bij de 
uitvoering van de communicatiestrategie 
en van haar beoordeling van de 
resultaten.

3. De beheersautoriteit brengt het 
toezichtcomité voor elk operationeel 
programma ten minste een keer per jaar op 
de hoogte van de vorderingen bij de 
uitvoering van de communicatiestrategie.

Or. en

Amendement 1583
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 107 Schrappen
Contactpersonen voor voorlichting en 
communicatie en netwerken
1. Elke lidstaat wijst een contactpersoon 
voor voorlichting en communicatie aan 
om de voorlichtings- en 
communicatieacties voor een of meer 
Fondsen te coördineren en brengt de 
Commissie hiervan op de hoogte.
2. De contactpersoon voor voorlichting en 
communicatie zorgt voor coördinatie en 
fungeert als voorzitter van de 
vergaderingen van een nationaal netwerk 
van voorlichters voor de Fondsen, met 
inbegrip van relevante programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, het 
oprichten en onderhouden van de in 
bijlage V bedoelde website of portaalsite 
en de verplichting een overzicht te geven 
van de communicatiemaatregelen op 
nationaal niveau.
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3. Elke beheersautoriteit wijst één persoon 
aan die verantwoordelijk is voor de 
voorlichting en communicatie op het 
niveau van het operationele programma 
en brengt de Commissie hiervan op de 
hoogte.
4. De Commissie richt netwerken op EU-
niveau op waaraan de door de lidstaten en 
de beheersautoriteiten aangewezen leden 
deelnemen om de resultaten van de 
uitvoering van de 
communicatiestrategieën, ervaringen met 
de uitvoering van voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen en goede 
praktijken uit te wisselen.

Or. en

Amendement 1584
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 107 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een contactpersoon 
voor voorlichting en communicatie aan om 
de voorlichtings- en communicatieacties 
voor een of meer Fondsen te coördineren 
en brengt de Commissie hiervan op de 
hoogte.

1. Elke lidstaat wijst een contactpersoon 
voor voorlichting en communicatie aan om 
samen met de partners op het relevante 
niveau de voorlichtings- en 
communicatieacties voor een of meer 
Fondsen te coördineren en brengt de 
Commissie hiervan op de hoogte.

Or. en

Amendement 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 107 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een contactpersoon 
voor voorlichting en communicatie aan om 
de voorlichtings- en communicatieacties 
voor een of meer Fondsen te coördineren 
en brengt de Commissie hiervan op de 
hoogte.

1. Elke lidstaat, of elke groep lidstaten die 
een fonds voor macroregionale 
ontwikkeling heeft opgericht, wijst een 
contactpersoon voor voorlichting en 
communicatie aan om de voorlichtings- en 
communicatieacties voor een of meer 
Fondsen te coördineren en brengt de 
Commissie hiervan op de hoogte.

Or. sk

Motivering

Op deze manier wordt rekening gehouden met de wijzigingen van het innovatiegedeelte van 
het gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 107 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De contactpersoon voor voorlichting en 
communicatie zorgt voor coördinatie en 
fungeert als voorzitter van de 
vergaderingen van een nationaal netwerk 
van voorlichters voor de Fondsen, met 
inbegrip van relevante programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, het 
oprichten en onderhouden van de in 
bijlage V bedoelde website of portaalsite 
en de verplichting een overzicht te geven 
van de communicatiemaatregelen op 
nationaal niveau.

2. De contactpersoon voor voorlichting en 
communicatie zorgt voor coördinatie en 
fungeert als voorzitter van de 
vergaderingen van een nationaal netwerk 
van voorlichters voor de Fondsen, met 
inbegrip van relevante programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, het 
oprichten en onderhouden van de in 
bijlage V bedoelde website of portaalsite 
en de verplichting een overzicht te geven 
van de communicatiemaatregelen op 
nationaal niveau. De contactpersoon voor 
voorlichting en communicatie zorgt voor 
coördinatie en fungeert als voorzitter van 
de vergaderingen van een macroregionaal 
netwerk van voorlichters voor de 
Fondsen, het oprichten en onderhouden 
van de in bijlage V bedoelde website of 
portaalsite en de verplichting een 



AM\903906NL.doc 83/170 PE491.057v01-00

NL

overzicht te geven van de 
communicatiemaatregelen op 
macroregionaal niveau.

Or. sk

Motivering

Op deze manier wordt rekening gehouden met de wijzigingen van het innovatiegedeelte van 
het gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 107 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke beheersautoriteit wijst één persoon 
aan die verantwoordelijk is voor de 
voorlichting en communicatie op het 
niveau van het operationele programma en 
brengt de Commissie hiervan op de hoogte.

3. Elke beheersautoriteit wijst één persoon 
aan die verantwoordelijk is voor de 
voorlichting en communicatie op het 
niveau van het operationele programma of 
op het niveau van het programma voor 
het fonds voor macroregionale 
ontwikkeling en brengt de Commissie 
hiervan op de hoogte.

Or. sk

Motivering

Op deze manier wordt rekening gehouden met de wijzigingen van het innovatiegedeelte van 
het gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 107 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie richt netwerken op EU-
niveau op waaraan de door de lidstaten en 
de beheersautoriteiten aangewezen leden 
deelnemen om de resultaten van de 
uitvoering van de 
communicatiestrategieën, ervaringen met 
de uitvoering van voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen en goede 
praktijken uit te wisselen.

4. De Commissie richt netwerken op EU-
niveau op waaraan de door de lidstaten en 
de beheersautoriteiten aangewezen leden 
deelnemen om de resultaten van de 
uitvoering van de 
communicatiestrategieën, ervaringen met 
de uitvoering van voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen en goede 
praktijken uit te wisselen.
Elke beheersautoriteit zal bij de uitvoering 
van de voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen op lokaal en 
regionaal niveau doeltreffend 
gebruikmaken van de Europa Direct-
centra van het voorlichtingsnetwerk van 
de EU.

Or. it

Motivering

Op deze manier wordt herinnerd aan het belang van de Europa Direct-centra als nuttig 
instrument voor de beheersautoriteiten om de informatie- en communicatiemaatregelen 
kenbaar te maken aan de structuurfondsen.

Amendement 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 107 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie richt netwerken op EU-
niveau op waaraan de door de lidstaten en 
de beheersautoriteiten aangewezen leden 
deelnemen om de resultaten van de 
uitvoering van de 
communicatiestrategieën, ervaringen met 
de uitvoering van voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen en goede 
praktijken uit te wisselen.

4. De Commissie richt netwerken op EU-
niveau op waaraan de door de lidstaten, 
groepen lidstaten die fondsen voor 
macroregionale ontwikkeling hebben 
opgericht en de beheersautoriteiten 
aangewezen leden deelnemen om de 
resultaten van de uitvoering van de 
communicatiestrategieën, ervaringen met 
de uitvoering van voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen en goede 
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praktijken uit te wisselen.

Or. sk

Motivering

Op deze manier wordt rekening gehouden met de wijzigingen van het innovatiegedeelte van 
het gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 109 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Technische bijstand wordt verleend in de 
vorm van een prioritaire as van één Fonds
binnen een operationeel programma of in 
de vorm van een specifiek operationeel 
programma.

2. Technische bijstand wordt verleend in de 
vorm van een deel van een prioritaire as of 
een prioritaire as binnen een operationeel 
programma of in de vorm van een specifiek 
operationeel programma.

Or. en

Amendement 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 109 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 109 bis
Technische bijstand van een groep 

lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling hebben 

opgericht
1) Elk van de Fondsen mag financiering 
verlenen voor concrete acties op het 
gebied van technische bijstand die 
subsidiabel zijn uit hoofde van een van de 
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andere Fondsen. Het bedrag van de 
Fondsen dat aan technische bijstand 
wordt toegewezen, mag niet meer 
bedragen dan 4% van het totale bedrag 
van de Fondsen dat is toegewezen aan 
programma's voor fondsen voor 
macroregionale ontwikkeling voor elke 
categorie regio's van het doel 
"macroregionale samenwerking". Met 
het oog op de ondersteuning van het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid door het 
subsidieprogramma wordt het bedrag van 
de Fondsen dat aan technische bijstand 
wordt toegewezen, verhoogd met nog eens 
6% van het totale bedrag van de Fondsen 
dat is toegewezen aan programma's voor 
fondsen voor macroregionale 
ontwikkeling in elke categorie regio's van 
het doel "macroregionale 
samenwerking".
2) Technische bijstand wordt verleend in 
de vorm van een prioritaire as van één 
Fonds binnen een programma voor een 
fonds voor regionale ontwikkeling.

Or. sk

Motivering

Op deze manier wordt rekening gehouden met de wijzigingen van het innovatiegedeelte van 
het gemeenschappelijk strategisch kader. Overeenkomstig de Europese Raad van 30 januari 
2012 zullen de Unie en de lidstaten hun economieën moderniseren en het 
concurrentievermogen vergroten om duurzame groei te garanderen. De Unie en de lidstaten 
zullen een samenhangende en alomvattende benadering volgen waarin het handhaven van 
begrotingsconsolidatie door slimme investeringen en structurele maatregelen voor 
toekomstige groei en werkgelegenheid worden gecombineerd.

Amendement 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van een operationeel 
programma worden het 
medefinancieringspercentage en het 
maximumbedrag van de steun uit de 
Fondsen voor elke prioritaire as bepaald.

1. In het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van een operationeel 
programma of een programma voor een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling
worden het medefinancieringspercentage 
en het maximumbedrag van de steun uit de 
Fondsen voor elke prioritaire as bepaald.

Or. sk

Motivering

Op deze manier wordt rekening gehouden met de wijzigingen van het innovatiegedeelte van 
het gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van een operationeel 
programma worden het 
medefinancieringspercentage en het 
maximumbedrag van de steun uit de 
Fondsen voor elke prioritaire as bepaald.

1. In het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van een operationeel 
programma worden het 
medefinancieringspercentage en het 
maximumbedrag van de steun uit elk
Fonds voor elke prioritaire as bepaald.

Or. en

Amendement 1594
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 1 – punt 1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Wanneer medefinanciering door de 
lidstaten nodig is, kan hierin ook worden 
voorzien door particuliere investeerders.

Or. de

Amendement 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor programma's in het kader van 
de doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" worden de in lid 1 en 2 
vermelde besluiten van de Commissie 
uitgevoerd op grond van een operationeel 
programma en niet voor elke prioritaire 
as.

Or. fr

Amendement 1596
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" bedraagt niet meer dan:

In beginsel, oftewel behalve in met de 
Europese Commissie overeengekomen 
goed gedocumenteerde speciale gevallen,
bedraagt het medefinancieringspercentage 
van elke prioritaire as van operationele 
programma's voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" niet meer dan:

Or. de
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Motivering

In veel gevallen mislukt een financieringsproject omdat de afzonderlijke plaatselijke 
overheden niet in staat zijn hun financiële bijdrage te voldoen. Daarom lijkt meer flexibiliteit 
noodzakelijk per afzonderlijk geval en in overleg met de Europese Commissie.

Amendement 1597
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" bedraagt niet meer dan:

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" bedraagt nooit meer 
dan:

Or. de

Amendement 1598
Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 85% voor het Cohesiefonds; a) 75% voor het Cohesiefonds;

Or. en

Motivering

Het maximale medefinancieringspercentage moet worden beperkt tot 75% voor het 
Cohesiefonds. Een werkelijke eigen financiering is de beste manier om te waarborgen dat de 
regio's en de lidstaten de kwaliteit en de prestaties van het cohesiebeleid nastreven, evenals 
goed financieel beheer.
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Amendement 1599
Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 85% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de lidstaten waarvan het bbp per 
inwoner voor de periode 2007-2009 minder 
dan 85% van het gemiddelde van de EU-27 
voor dezelfde periode bedroeg en voor de 
ultraperifere gebieden;

b) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de lidstaten waarvan het bbp per 
inwoner voor de periode 2007-2009 minder 
dan 85% van het gemiddelde van de EU-27 
voor dezelfde periode bedroeg en voor de 
ultraperifere gebieden;

Or. en

Motivering

Het maximale medefinancieringspercentage moet worden beperkt tot 75%. Een werkelijke 
eigen financiering is de beste manier om te waarborgen dat de regio's en de lidstaten de 
kwaliteit en de prestaties van het cohesiebeleid nastreven, evenals goed financieel beheer.

Amendement 1600
Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 80% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld 
onder b) die op 1 januari 2014 in 
aanmerking komen voor de 
overgangsregeling van het Cohesiefonds;

c) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld 
onder b) die op 1 januari 2014 in 
aanmerking komen voor de 
overgangsregeling van het Cohesiefonds;

Or. en

Motivering

Het maximale medefinancieringspercentage moet worden beperkt tot 75%. Een werkelijke 
eigen financiering is de beste manier om te waarborgen dat de regio's en de lidstaten de 
kwaliteit en de prestaties van het cohesiebeleid nastreven, evenals goed financieel beheer.
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Amendement 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 75% voor de minder ontwikkelde 
regio's van de andere lidstaten dan 
bedoeld onder b) en c) en 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;

Schrappen

Or. en

Amendement 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld onder 
b) en c) en 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;

d) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld onder 
b) en c) en 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, en voor de 
regio's die in de periode 2007-2013 
werden gefinancierd als zogenaamde 
afbouwregio's in het kader van de 
doelstelling "convergentie";

Or. de
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Amendement 1603
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld onder 
b) en c) en 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;

d) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld onder 
b) en c) en voor alle regio's die in de 
periode 2007-2013 financiering 
ontvangen in het kader van de doelstelling 
"convergentie", met inbegrip van de 
regio's die in deze periode financiering 
ontvangen als zogenaamde afbouwregio's 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, van 
Verordening nr. 1083/2006, maar waarvan 
het bbp per inwoner meer dan 75% van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt;

Or. de

Motivering

To avoid a fragmented approach to the funding issue involving different co-financing rates 
within an operational programme, it is necessary to standardise the co-financing rates. 
Accordingly, the Phasing Out Regions should be treated in the same way as the other regions 
receiving support under the convergence objective. The safety net will be adjusted in line with 
the amendments in relation to Recital 54 and Article 84. If the wording is retained, different 
regions within a federal state or operational programme would have different co-financing 
rates.

Amendement 1604
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld onder 
b) en c) en voor alle regio's waarvan het 

d) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld onder 
b) en c) en voor alle regio's waarvan het 
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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;

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 voor de 
regio's die in aanmerking kwamen voor 
financiering uit overgangssteun 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad;

Or. en

Amendement 1605
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld onder 
b) en c) en 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;

d) 75% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de andere lidstaten dan bedoeld onder 
b) en c) en voor alle regio's die in de 
periode 2007-2013 financiering hebben 
ontvangen in het kader van de doelstelling 
"convergentie" en waarvan het bbp per 
inwoner meer dan 75% van het gemiddelde 
bbp van de EU-27 bedraagt;

Or. de

Motivering

Er moet een overgangsregeling worden gevonden om onnodig nadeel en statistische distorsie 
te vermijden.

Amendement 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 50% voor de andere dan de onder d) 
bedoelde overgangsregio's;

Schrappen

Or. de

Amendement 1607
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gemotiveerde gevallen moet het EU-
medefinancieringspercentage voor de 
afzonderlijke prioritaire assen van de 
operationele programma's door de regio's 
in overleg met de Commissie worden 
verhoogd in de context van de doelstelling 
"investeren in groei en werkgelegenheid".

Or. de

Amendement 1608
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele 
programma's voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" bedraagt niet 
meer dan 75%.

Het medefinancieringspercentage van 
operationele programma's voor het doel 
"Europese territoriale samenwerking"
bedraagt niet meer dan 85%. Voor 
operationele programma's in het kader 
van de doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" waarbij ten minste één 
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deelnemer aan het operationele 
programma behoort tot de lidstaten 
waarvan het bbp per inwoner voor de 
periode van 2001-2003 minder bedroeg 
dan 85 % van het gemiddelde van de EU-
25 tijdens dezelfde periode, mag de 
bijdrage uit het EFRO niet hoger zijn dan 
85 % van de subsidiabele uitgaven. Voor 
alle andere operationele programma's 
mag de bijdrage uit het EFRO niet hoger 
zijn dan 75% van de door het EFRO 
medegefinancierde subsidiabele uitgaven. 
De steun uit fondsen op het niveau van 
elke prioritaire as is vastgesteld door de 
inachtneming van het maximale 
steunbedrag uit fondsen en het maximale 
steunpercentage van elk fonds dat is 
opgericht op het niveau van elk 
operationeel programma, te garanderen.

Or. pt

Amendement 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
75%.

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
85%.

Or. en

Amendement 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele 
programma's voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" bedraagt niet 
meer dan 75%.

Het medefinancieringspercentage van 
operationele programma's voor het doel 
"Europese territoriale samenwerking"
bedraagt niet meer dan 75%. Voor 
programma's waaraan minder 
ontwikkelde regio's deelnemen, kan het 
medefinancieringspercentage worden 
verhoogd met tien procentpunten (tot 
maximaal 85%).

Or. en

Amendement 1611
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
75%.

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
85%.

Or. en

Amendement 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
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75%. 85%.

Or. en

Amendement 1613
Evgeni Kirilov

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
75%.

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
85%.

Or. en

Amendement 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
75%.

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
75%, met uitzondering van de in 
artikel 82, lid 2, onder a), bedoelde 
minder ontwikkelde regio's en de in 
artikel 349 van het Verdrag bedoelde 
ultraperifere gebieden, waarvoor een 
maximumpercentage van 85% is 
vastgesteld.

Or. fr
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Amendement 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
75%.

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
75%. Voor de ultraperifere gebieden 
bedraagt dit percentage niet meer dan 
85%.

Or. es

Amendement 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele 
programma's voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" bedraagt niet 
meer dan 75%.

Het medefinancieringspercentage van 
operationele programma's voor het doel 
"Europese territoriale samenwerking"
bedraagt niet meer dan 75%.

Or. fr

Amendement 1617
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
75%.

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele programma's 
voor het doel "Europese territoriale 
samenwerking" bedraagt niet meer dan 
75%. Voor programma's waaraan de 
ultraperifere regio's deelnemen, bedraagt 
het medefinancieringspercentage niet 
meer dan 85%.

Or. pt

Motivering

Vanwege hun economische en sociale omstandigheden zouden de ultraperifere regio's moeten 
profiteren van 10% meer financiering dan andere EU-regio's, zoals duidelijk is vastgelegd in 
artikel 349 van het Verdrag.

Amendement 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het medefinancieringspercentage van 
de aanvullende toewijzing overeenkomstig 
artikel 84, lid 1, onder e), bedraagt niet 
meer dan 50%.
Hetzelfde medefinancieringspercentage is 
van toepassing op de aanvullende 
toewijzing op grond van artikel 4, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 
[ETS-verordening].

Schrappen

Or. fr

Amendement 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het medefinancieringspercentage van de 
aanvullende toewijzing overeenkomstig 
artikel 84, lid 1, onder e), bedraagt niet 
meer dan 50%.

4. Het medefinancieringspercentage van de 
aanvullende toewijzing overeenkomstig 
artikel 84, lid 1, onder e), bedraagt 85%.

Or. es

Amendement 1620
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het medefinancieringspercentage van de 
aanvullende toewijzing overeenkomstig 
artikel 84, lid 1, onder e), bedraagt niet 
meer dan 50%.

4. Het medefinancieringspercentage van de 
aanvullende toewijzing overeenkomstig
artikel 84, lid 1, onder e), bedraagt niet 
meer dan 85%.

Or. pt

Motivering

Het is billijk het medefinancieringspercentage van de specifieke extra toewijzing die de 
minder ontwikkelde regio's, de overgangsregio's en de meer ontwikkelde regio's ontvangen, te 
standaardiseren. Voorts wordt in artikel 110, lid 3, onder b) reeds gesteld dat het 
medefinancieringspercentage van de ultraperifere gebieden 85% moet bedragen, en er dient 
uniformiteit te bestaan tussen de normale toewijzingen voor de regio's en de specifieke extra 
toewijzing.

Amendement 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 3 bedoelde maximale 
medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as wordt met tien procentpunten 
verhoogd als een prioritaire as volledig 
wordt uitgevoerd door middel van 
financieringsinstrumenten of door middel 
van vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

5. Het in lid 3 bedoelde maximale 
medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as wordt met tien procentpunten 
verhoogd als een prioritaire as volledig 
wordt uitgevoerd door middel van 
financieringsinstrumenten of door middel 
van territoriale instrumenten ter 
ondersteuning van de lokale ontwikkeling 
(ITI, gemeenschappelijk actieplan of 
CLLD).

Or. en

Amendement 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 3 bedoelde maximale 
medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as wordt met tien procentpunten 
verhoogd als een prioritaire as volledig
wordt uitgevoerd door middel van 
financieringsinstrumenten of door middel 
van vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

5. Het in lid 3 bedoelde maximale 
medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as wordt met tien procentpunten 
verhoogd als 50% van de middelen die 
bijdragen aan een investeringsprioriteit 
wordt geleverd door middel van 
financieringsinstrumenten of door middel 
van vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

Or. es

Motivering

Het uitvoeren van een gehele prioritaire as door middel van financieringsinstrumenten, om te 
profiteren van een stijging van tien procentpunten van het medefinancieringspercentage, kan 
zeer beperkend werken en moet gemakkelijker worden gemaakt door een schappelijker 
percentage in te stellen op het niveau van investeringsprioriteit.
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Amendement 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 3 bedoelde maximale 
medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as wordt met tien procentpunten 
verhoogd als een prioritaire as volledig 
wordt uitgevoerd door middel van 
financieringsinstrumenten of door middel 
van vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

5. Het in lid 3 bedoelde maximale 
medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as wordt met tien procentpunten 
verhoogd als een prioritaire as volledig 
wordt uitgevoerd door middel van vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Binnen een operationeel programma kan 
een afzonderlijke prioritaire as met een 
medefinancieringspercentage tot 100% 
worden vastgesteld om concrete acties te 
ondersteunen die worden uitgevoerd door 
middel van op het niveau van de Unie 
ingestelde financieringsinstrumenten onder 
direct of indirect beheer van de Commissie. 
Wanneer een afzonderlijke prioriteit voor 
dit doel wordt vastgesteld, mag de steun in 
het kader van deze as niet op een andere 
wijze ten uitvoer worden gelegd.

7. Binnen een operationeel programma kan 
een afzonderlijke prioritaire as met een 
medefinancieringspercentage tot 100% 
worden vastgesteld om concrete acties te 
ondersteunen die worden uitgevoerd door 
middel van op het niveau van de Unie 
ingestelde financieringsinstrumenten onder 
direct of indirect beheer van de Commissie 
of de in artikel 33, lid 4, onder b), punt ii) 
genoemde instanties. Wanneer een 
afzonderlijke prioriteit voor dit doel wordt 
vastgesteld, mag de steun in het kader van 
deze as niet op een andere wijze ten uitvoer 
worden gelegd.

Or. de
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Motivering

Gelijke behandeling, non-discriminatie van door de lidstaten opgerichte 
financieringsinstrumenten.

Amendement 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Binnen een operationeel programma kan 
een afzonderlijke prioritaire as met een 
medefinancieringspercentage tot 100% 
worden vastgesteld om concrete acties te 
ondersteunen die worden uitgevoerd door 
middel van op het niveau van de Unie 
ingestelde financieringsinstrumenten onder 
direct of indirect beheer van de Commissie. 
Wanneer een afzonderlijke prioriteit voor 
dit doel wordt vastgesteld, mag de steun in 
het kader van deze as niet op een andere 
wijze ten uitvoer worden gelegd.

7. Binnen een operationeel programma kan 
alleen in gevallen die refereren aan 
artikel 22 bis een afzonderlijke prioritaire 
as met een medefinancieringspercentage 
tot 100% worden vastgesteld om concrete 
acties te ondersteunen die worden 
uitgevoerd door middel van op het niveau 
van de Unie ingestelde 
financieringsinstrumenten onder direct of 
indirect beheer van de Commissie. 
Wanneer een afzonderlijke prioriteit voor 
dit doel wordt vastgesteld, mag de steun in 
het kader van deze as niet op een andere 
wijze ten uitvoer worden gelegd.

Or. en

Amendement 1626
Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Binnen een operationeel programma kan 
een afzonderlijke prioritaire as met een 
medefinancieringspercentage tot 100% 
worden vastgesteld om concrete acties te 
ondersteunen die worden uitgevoerd door 

7. Binnen een operationeel programma kan 
een afzonderlijke prioritaire as met een 
medefinancieringspercentage tot 75% 
worden vastgesteld om concrete acties te 
ondersteunen die worden uitgevoerd door 
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middel van op het niveau van de Unie 
ingestelde financieringsinstrumenten onder 
direct of indirect beheer van de Commissie. 
Wanneer een afzonderlijke prioriteit voor 
dit doel wordt vastgesteld, mag de steun in 
het kader van deze as niet op een andere 
wijze ten uitvoer worden gelegd.

middel van op het niveau van de Unie 
ingestelde financieringsinstrumenten onder 
direct of indirect beheer van de Commissie. 
Wanneer een afzonderlijke prioriteit voor 
dit doel wordt vastgesteld, mag de steun in 
het kader van deze as niet op een andere 
wijze ten uitvoer worden gelegd.

Or. en

Motivering

Het maximale medefinancieringspercentage moet worden beperkt tot 75%. Een werkelijke 
eigen financiering is de beste manier om te waarborgen dat de regio's en de lidstaten de 
kwaliteit en de prestaties van het cohesiebeleid nastreven, evenals goed financieel beheer.

Amendement 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 110 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Het medefinancieringspercentage 
van elke prioritaire as van programma's 
voor fondsen voor macroregionale 
ontwikkeling voor het doel 
"macroregionale samenwerking" kan 
100% bedragen.

Or. sk

Motivering

Door een combinatie van verschillende strategische doelstellingen van de Europese Unie 
(Europese integratie, concurrentievermogen, begrotingsconsolidatie voor behoud van groei 
en werkgelegenheid) moet het mogelijk zijn om macroregionale projecten die als belangrijke 
projecten worden uitgevoerd in het kader van de prioritaire programma's voor fondsen voor 
macroregionale ontwikkeling, op het grondgebied van ten minste vier lidstaten van de 
goedgekeurde macroregionale strategie en samen met de subsidieregeling ter bevordering 
van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid, voor 100% te financieren.

Amendement 1628
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 111 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) het belang van de prioritaire as voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, met het oog op specifieke lacunes 
die moeten worden opgevuld;

1) het belang van de prioritaire as voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, met het oog op specifieke lacunes in 
de verwezenlijking van de streefdoelen 
van de kerninitiatieven van de strategie 
van de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

Or. en

Amendement 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) de inclusie van de in artikel 349 van 
het Verdrag bedoelde ultraperifere regio's

Or. fr

Amendement 1630
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) de onafhankelijke economische en 
financiële duurzaamheid van het project, 
waarbij de voorkeur moet worden gegeven 
aan projecten met een hoger 
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medefinancieringspercentage die 
inkomsten genereren boven projecten die 
geen inkomsten genereren;

Or. de

Motivering

Sommige vervoersondernemingen moeten altijd inkomsten genereren, terwijl anderen dat niet 
hoeven. De toepassing van deze regel zou leiden tot een situatie waarin een gelijk EU-
medefinancieringspercentage zou leiden tot een hogere totale financiering van de EU voor 
volledig of vrijwel volledig uit overheidsmiddelen gefinancierde projecten, terwijl projecten 
die inkomsten genereren verhoudingsgewijs minder EU-financiering zouden ontvangen.

Amendement 1631
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) armoede verminderen en sociale 
insluiting voor kwetsbare mensengroepen 
bevorderen, vooral door een geïntegreerde 
aanpak om insluiting te activeren; 

Or. it

Amendement 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) insulaire lidstaten die voor bijstand uit 
het Cohesiefonds in aanmerking komen, 
en andere eilanden, behalve die waar de 
hoofdstad van een lidstaat gevestigd is of 
die een vaste verbinding met het vasteland 
hebben;

a) Kleine insulaire lidstaten en andere 
eilanden, behalve die waar de hoofdstad 
van een lidstaat gevestigd is of die een 
vaste verbinding met het vasteland hebben;
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Or. en

Amendement 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 – punt 4 – letter c – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- in dergelijke gebieden mag het plafond 
van de percentages van cofinanciering, 
vastgesteld in artikel 110 lid 3, met 10 % 
worden verhoogd tot een 
maximumplafond van 80 %.

Or. en

Amendement 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 – punt 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) andere gebieden met ernstige 
demografische handicaps.

Or. en

Amendement 1635
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 – punt 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) afgelegen grenssteden;
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Or. es

Motivering

Ook afgelegen grenssteden moeten worden opgenomen in regio's met zware en blijvende 
natuurlijke of demografische handicaps.

Amendement 1636
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 – punt 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) andere gebieden met ernstige en 
blijvende demografische handicaps.

Or. pt

Amendement 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 – punt 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) andere gebieden met ernstige en 
blijvende demografische handicaps.

Or. es

Amendement 1638
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 – punt 4 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) andere gebieden met ernstige en 
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blijvende demografische handicaps.

Or. es

Motivering

Regio's met een geleidelijke of plotselinge bevolkingsafname, een vergrijzende bevolking, 
demografische spreiding of een teruglopend geboortecijfer moeten worden opgenomen in 
gebieden met grote demografische problemen.

Amendement 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) regio's die nadeel lijden door een 
ernstige demografische kwetsbaarheid.

Or. en

Motivering

There are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and 
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for 'areas with severe and permanent natural or demographic 
handicaps' in Article 111(4) of the proposed Common Provisions Regulation for the 
Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe demographic 
challenges. As an indicator for these severe demographic challenges a referral could be made 
to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 2020 assessment.

Amendement 1640
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dergelijke gebieden mag het plafond 
van de percentages van cofinanciering, 
vastgesteld in artikel 110 lid 3, met 10 % 
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worden verhoogd tot een 
maximumplafond van 80 %.

Or. en

Motivering

Een verhoging van de cofinanciering zal eraan bijdragen dat deze regio's de beperkingen van 
hun specifieke permanente geografische en demografische situatie zullen overwinnen en zal 
hen tegelijkertijd in staat stellen hun ontwikkelingspotentieel te benutten.

Amendement 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dergelijke gebieden mogen de 
maximale percentages van 
cofinanciering, vastgesteld in artikel 110 
lid 3, met 10 % worden verhoogd tot een 
maximum van 80 %.

Or. es

Amendement 1642
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebieden met andere ernstige en blijvende 
demografische uitdagingen, zoals een 
aanhoudend tekort in termen van 
emigratie of een daling van de totale 
bevolking met minstens 15 % tegen 2025.

Or. de
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Motivering

Een demografische-kwetsbaarheidsindex 2020 werd gebruikt voor metingsdoeleinden.

Amendement 1643
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 111 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 111 bis
De maximale hoeveelheid overboekingen 

van de fondsen

Gebieden met andere ernstige en blijvende 
demografische uitdagingen, zoals een 
aanhoudend tekort in termen van 
emigratie of een daling van de totale 
bevolking met minstens 15 % tegen 2025.
— voor lidstaten met een gemiddeld BNI 
per inwoner (KKS) voor XXXX-XXXX 
van minder dan 40 % van het gemiddelde 
van de EU-27: 3,7893 % van het BBP;
— voor lidstaten met een gemiddeld BNI 
per inwoner (KKS) voor XXXX-XXXX 
gelijk aan of hoger dan 40 % en minder 
dan 50 % van het gemiddelde van de EU-
27: 3,7135 % van het BBP;
— voor lidstaten met een gemiddeld BNI 
per inwoner (KKS) voor XXXX-XXXX 
van 50 % of meer en minder dan 55 % 
van het gemiddelde van de EU-27: 3,6188 
% van het BBP;
— voor lidstaten met een gemiddeld BNI 
per inwoner (KKS) voor XXXX-XXXX 
gelijk aan of hoger dan 55 % en minder 
dan 60 % van het gemiddelde van de EU-
27: 3,5240 % van het BBP;
— voor lidstaten met een gemiddeld BNI 
per inwoner (KKS) voor XXXX-XXXX 
gelijk aan of hoger dan 60 % en minder 
dan 65 % van het gemiddelde van de EU-
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27: 3,4293 % van het BBP;
— voor lidstaten met een gemiddeld BNI 
per inwoner (KKS) voor XXXX-XXXX 
gelijk aan of hoger dan 65 % en minder 
dan 70 % van het gemiddelde van de EU-
27: 3,3346 % van het BBP;
— voor lidstaten met een gemiddeld BNI 
per inwoner (KKS) voor XXXX-XXXX 
gelijk aan of hoger dan 70 % en minder 
dan 75 % van het gemiddelde van de EU-
27: 3,2398 % van het BBP;
— vervolgens wordt per verhoging van 5 
% van het gemiddelde BNI per inwoner 
(KKS) voor XXXX-XXXX  ten opzichte 
van het gemiddelde van de EU-27, het 
plafond voor overdrachten verminderd 
met 0,09 % van het BBP.

Or. en

Motivering

De maximale hoeveelheid steun uit de fondsen moet worden gedifferentieerd aan de hand van 
het ontwikkelingsniveau van de lidstaten. De bepaling voor de huidige 
programmeringsperiode moet van toepassing blijven. De driejarige referentieperiode 
(bijvoorbeeld van 2007 tot 2009) moet worden vastgesteld op basis van de meest recente 
gegevens.

Amendement 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat beheers-
en controlesystemen voor operationele 
programma's overeenkomstig de artikelen 
62 en 63 worden ingesteld.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat beheers-
en controlesystemen voor operationele 
programma's overeenkomstig de artikelen 
62 en 63 worden ingesteld. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de algemene beginselen 
van evenredigheid (artikel 4 lid 5) en van 
administratieve lastenverlaging (artikel 4 
lid 10) in acht worden genomen.
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Or. de

Amendement 1645
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onregelmatigheden worden door de 
lidstaten voorkomen, opgespoord en 
gecorrigeerd en zij vorderen 
onverschuldigd betaalde bedragen terug, 
evenals eventuele rente wegens laattijdige 
betaling. Zij stellen de Commissie in 
kennis van dergelijke onregelmatigheden 
en houden haar op de hoogte van het 
verloop van de desbetreffende 
administratieve en gerechtelijke 
procedures.

2. Onregelmatigheden worden door de 
lidstaten voorkomen, opgespoord en 
gecorrigeerd en zij vorderen 
onverschuldigd betaalde bedragen terug, 
evenals eventuele rente wegens laattijdige 
betaling. Onjuist toegekende fondsen 
moeten worden terugbetaald en dergelijke 
gevallen worden niet vervolgd voor zover 
het betrokken bedrag niet hoger is dan 
400 EUR. Hetzelfde geldt voor de 
betrokken interest. Deze bedragen mogen 
niet worden afgetrokken van de 
uitgavenaangifte. Zij stellen de Commissie 
in kennis van dergelijke 
onregelmatigheden en houden haar op de 
hoogte van het verloop van de 
desbetreffende administratieve en 
gerechtelijke procedures.

Or. de

Motivering

Een lagere grens voor kleinere afwijkingen lijkt wenselijk om de administratieve last te 
beperken.

Amendement 1646
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onregelmatigheden worden door de 2. Onregelmatigheden worden door de 



PE491.057v01-00 114/170 AM\903906NL.doc

NL

lidstaten voorkomen, opgespoord en 
gecorrigeerd en zij vorderen 
onverschuldigd betaalde bedragen terug, 
evenals eventuele rente wegens laattijdige 
betaling. Zij stellen de Commissie in 
kennis van dergelijke onregelmatigheden 
en houden haar op de hoogte van het 
verloop van de desbetreffende 
administratieve en gerechtelijke 
procedures.

lidstaten voorkomen, opgespoord en 
gecorrigeerd en zij vorderen 
onverschuldigd betaalde bedragen terug, 
evenals eventuele rente wegens laattijdige 
betaling. Wanneer in individuele gevallen 
fondsen onjuist werden toegewezen als 
gevolg van afrondingen of rekenfouten of 
omdat de besteding niet in aanmerking 
kwam voor subsidiëring, moet dit geld niet 
worden terugbetaald en zullen dergelijke 
gevallen niet worden vervolgd voor zover 
de fondsen niet meer bedragen dan 250 
EUR. Deze beperking voor kleine 
vorderingen geldt ook voor de interest, 
voor zover de verwachte interest niet 
hoger is dan 250 EUR. Deze uitgave mag 
niet worden afgetrokken van de 
uitgavenaangifte. Zij stellen de Commissie 
in kennis van dergelijke 
onregelmatigheden en houden haar op de 
hoogte van het verloop van de 
desbetreffende administratieve en 
gerechtelijke procedures.

Or. de

Motivering

In het belang van een vereenvoudiging van de regels en administratie en met het oog op het 
proportionaliteitsbeginsel lijkt het logisch een lagere grens in te voeren voor het 
terugvorderen van financieringstoewijzingen.

Amendement 1647
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onregelmatigheden worden door de 
lidstaten voorkomen, opgespoord en 
gecorrigeerd en zij vorderen 
onverschuldigd betaalde bedragen terug, 
evenals eventuele rente wegens laattijdige 
betaling. Zij stellen de Commissie in 

2. Onregelmatigheden worden door de 
lidstaten voorkomen, opgespoord en 
gecorrigeerd en zij vorderen 
onverschuldigd betaalde bedragen terug, 
evenals eventuele rente wegens laattijdige 
betaling. Onjuist toegewezen fondsen 
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kennis van dergelijke onregelmatigheden 
en houden haar op de hoogte van het 
verloop van de desbetreffende 
administratieve en gerechtelijke 
procedures.

(zoals uitgaven die niet aanmerking voor 
subsidiëring of als gevolg van een 
afronding of rekenfouten) moeten niet 
worden terugbetaald en dergelijke 
gevallen zullen niet worden vervolgd voor 
zover het betrokken bedrag niet hoger is 
dan 250 EUR. Deze beperking voor kleine 
vorderingen geldt ook voor de interest, 
voor zover de verwachte interest niet 
hoger is dan 250 EUR. Deze bedragen 
mogen niet worden afgetrokken van de 
uitgavenaangifte. Zij stellen de Commissie 
in kennis van dergelijke 
onregelmatigheden en houden haar op de 
hoogte van het verloop van de 
desbetreffende administratieve en 
gerechtelijke procedures.

Or. de

Motivering

Het is wenselijk dat voor kleinere afwijkingen een lagere grens wordt ingesteld, aangezien dit 
de administratieve inspanningen, waarvan de kosten niet in verhouding staan tot het 
teruggevorderde bedrag, aanzienlijk zou beperken.

Amendement 1648
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2014 de uitwisseling van 
alle informatie tussen de begunstigden en 
de beheersautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, 
auditautoriteiten en intermediaire 
instanties uitsluitend door middel van 
elektronische systemen voor 
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

Schrappen

Die systemen moeten interoperabel zijn 
met de kaders van de lidstaten en van de 
Unie en ervoor zorgen dat de 
begunstigden alle in de eerste alinea 
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bedoelde informatie slechts een keer 
hoeven in te dienen.
De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen gedetailleerde 
voorschriften vast voor de uitwisseling 
van informatie overeenkomstig dit lid. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 1649
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2014 de uitwisseling van 
alle informatie tussen de begunstigden en 
de beheersautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten 
en intermediaire instanties uitsluitend door 
middel van elektronische systemen voor 
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2016 de uitwisseling van 
alle informatie tussen de begunstigden en 
de beheersautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten 
en intermediaire instanties uitsluitend door 
middel van elektronische systemen voor 
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

Or. de

Motivering

Omdat er niet alleen technische kwesties zullen moeten worden opgehelderd en opgelost, 
maar ook een hele reeks juridische vragen binnen de lidstaten als onderdeel van de overgang 
naar elektronische gegevensuitwisselingssystemen, moet de deadline voor de invoering van 
deze systemen enigszins moeten worden opgeschoven.

Amendement 1650
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2014 de uitwisseling van 
alle informatie tussen de begunstigden en 
de beheersautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten 
en intermediaire instanties uitsluitend door 
middel van elektronische systemen voor 
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2015 de uitwisseling van 
alle informatie tussen de begunstigden en 
de beheersautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten 
en intermediaire instanties uitsluitend door 
middel van elektronische systemen voor 
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

Or. de

Amendement 1651
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2014 de uitwisseling van 
alle informatie tussen de begunstigden en 
de beheersautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten 
en intermediaire instanties uitsluitend door 
middel van elektronische systemen voor 
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2015 de uitwisseling van 
alle informatie tussen de begunstigden en 
de beheersautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten 
en intermediaire instanties uitsluitend door 
middel van elektronische systemen voor 
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

Or. de

Amendement 1652
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als algemene regel kan de begunstigde, 
op grond van het "only once"-beginsel 
van de Small Business Act, slechts één 
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keer worden verzocht de benodigde 
informatie te verstrekken, ongeacht de 
technische bijstand, de 
beheersautoriteiten op regionaal, 
nationaal en Europees niveau en het 
fonds van het partnerschapscontract. Het 
is de taak van de verschillende 
beheersautoriteiten om onderling 
informatie uit te wisselen.

Or. en

Amendement 1653
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 3 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen, en na 
raadpleging van de lidstaten en Europese 
vertegenwoordigers van de in artikel 5 
bedoelde partners, de precieze en niet-
uitputtende lijst van technische, 
administratieve en boekhoudkundige 
componenten voor alle fondsen vast, 
evenals de specifieke componenten voor 
elk fonds.

Or. en

Amendement 1654
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 – lid 3 – alinea 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lidstaat of regionale overheid kan, 
vanwege specifieke nationale kenmerken, 
met toestemming van het toezichtcomité 
verzoeken om aanvullende stukken. Wat 
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betreft de informatie van de begunstigde 
moet de lijst van aanvullende onderdelen 
worden gehecht aan de nationale 
partnerschapscontracten en in enkele 
gevallen aan het desbetreffende 
operationele programma. Deze lijst wordt 
door de Commissie geëvalueerd als 
onderdeel van het goedkeuringsproces 
van het partnerschapscontract en, indien 
van toepassing, van het operationele 
programma.

Or. en

Amendement 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 112 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 112 bis
Verantwoordelijkheden van een groep van 

lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht

1. De groep van lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht zorgt ervoor dat de 
beheers- en controlesystemen voor 
operationele programma's worden opgezet 
overeenkomstig de artikelen 62 en 63.
2. Onregelmatigheden worden door de 
groep van lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht voorkomen, opgespoord 
en gecorrigeerd en zij vorderen 
onverschuldigd betaalde bedragen terug, 
evenals eventuele rente wegens laattijdige 
betaling. Zij stellen de Commissie in 
kennis van dergelijke onregelmatigheden 
en houden haar op de hoogte van het 
verloop van de desbetreffende 
administratieve en gerechtelijke 
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procedures.
Wanneer onverschuldigd aan een 
begunstigde betaalde bedragen door een 
fout of nalatigheid van een van de 
lidstaten van een groep niet kunnen 
worden teruggevorderd, is de groep van 
lidstaten die een macroregionaal 
ontwikkelingsfonds hebben opgericht 
verantwoordelijk voor de terugbetaling 
van de betrokken bedragen aan de 
algemene begroting van de Unie.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
de in dit lid beschreven verplichtingen van 
de groep van lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht.
De groep van lidstaten die een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht zorgen ervoor dat 
uiterlijk op 31 december 2014 de 
uitwisseling van alle informatie tussen de 
begunstigden en de beheersautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, 
auditautoriteiten en intermediaire 
instanties uitsluitend door middel van 
elektronische systemen voor 
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.
Die systemen moeten interoperabel zijn 
met de kaders van de lidstaten en van de 
Unie en ervoor zorgen dat de 
begunstigden alle in de eerste alinea 
bedoelde informatie slechts een keer 
hoeven in te dienen.
De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de uitwisseling van informatie 
overeenkomstig dit lid. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
143, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. sk
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Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiegedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 113 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, regionale of 
plaatselijke openbare autoriteit of instantie 
als beheersautoriteit aan. Een en dezelfde 
openbare autoriteit of instantie mag als 
beheersautoriteit voor verscheidende 
operationele programma's worden 
aangewezen.

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, regionale of 
plaatselijke openbare autoriteit of instantie 
als beheersautoriteit aan. Een en dezelfde 
openbare autoriteit of instantie mag als 
beheersautoriteit voor verscheidende 
operationele programma's worden 
aangewezen. Wanneer een representatief 
deel van de middelen van het operationele 
programma door een regionale autoriteit 
wordt beheerd, wordt in lidstaten met een 
goed functionerende administratieve 
organisatie deze autoriteit aangewezen als 
beheersautoriteit.

Or. es

Motivering

Aanpassing in verband met de door de Commissie voorgestelde vereenvoudiging 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, dat inhoudt dat besluiten zo dicht mogelijk bij de 
burgers moeten worden genomen.

Amendement 1657
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 113 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, regionale of 
plaatselijke openbare autoriteit of instantie 
als beheersautoriteit aan. Een en dezelfde 
openbare autoriteit of instantie mag als 
beheersautoriteit voor verscheidende 
operationele programma's worden 
aangewezen.

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, multiregionale, 
regionale of plaatselijke openbare autoriteit 
of instantie als beheersautoriteit aan. Een 
en dezelfde openbare autoriteit of instantie 
mag als beheersautoriteit voor 
verscheidende operationele programma's 
worden aangewezen.

Or. fr

Amendement 1658
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 113 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, regionale of 
plaatselijke openbare autoriteit of instantie 
als beheersautoriteit aan. Een en dezelfde 
openbare autoriteit of instantie mag als 
beheersautoriteit voor verscheidende 
operationele programma's worden 
aangewezen.

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, multiregionale, 
regionale of plaatselijke openbare autoriteit 
of instantie als beheersautoriteit aan. Een 
en dezelfde openbare autoriteit of instantie 
mag als beheersautoriteit voor 
verscheidende operationele programma's 
worden aangewezen.

Or. en

Amendement 1659
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 113 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, regionale of 
plaatselijke openbare autoriteit of instantie 

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, multiregionale, 
regionale of plaatselijke openbare autoriteit 
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als beheersautoriteit aan. Een en dezelfde 
openbare autoriteit of instantie mag als 
beheersautoriteit voor verscheidende 
operationele programma's worden 
aangewezen.

of instantie als beheersautoriteit aan. Een 
en dezelfde openbare autoriteit of instantie 
mag als beheersautoriteit voor 
verscheidende operationele programma's 
worden aangewezen.

Or. en

Amendement 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 113 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, regionale of 
plaatselijke openbare autoriteit of instantie 
als beheersautoriteit aan. Een en dezelfde 
openbare autoriteit of instantie mag als 
beheersautoriteit voor verscheidende 
operationele programma's worden 
aangewezen.

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, regionale of 
plaatselijke openbare autoriteit of instantie 
als beheersautoriteit aan. Een en dezelfde 
openbare autoriteit of instantie mag als 
beheersautoriteit voor verscheidende 
operationele programma's worden 
aangewezen. Om te waarborgen dat de 
beheersautoriteiten over de benodigde 
administratieve capaciteit beschikken, is 
verifieerbare kennis van en ervaring met 
projectbeheer en -programmering een 
verplichte functie-eis bij de werving van 
personeelsleden en wordt bij vaststelling 
van tekortkomingen op dit gebied de 
benodigde opleiding verstrekt.

Or. en

Amendement 1661
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 113 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten worden verzocht om 
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één enkel loket voor aanvragers op te 
zetten.

Or. de

Amendement 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 113 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten wijzen, onverminderd lid 3, 
voor elk operationeel programma een 
nationale, regionale of plaatselijke 
openbare autoriteit of instantie als 
certificeringsautoriteit aan.

2. De lidstaten wijzen, onverminderd lid 3, 
voor elk operationeel programma een 
nationale, regionale of plaatselijke 
openbare autoriteit of instantie als 
certificeringsautoriteit aan. Wanneer een 
representatief deel van de middelen van 
het operationele programma door een 
regionale autoriteit wordt beheerd, wordt 
in lidstaten met een goed functionerende 
administratieve organisatie deze autoriteit 
aangewezen als certificeringsautoriteit.

Or. es

Motivering

Aanpassing in verband met de door de Commissie voorgestelde vereenvoudiging 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, dat inhoudt dat besluiten zo dicht mogelijk bij de 
burgers moeten worden genomen.

Amendement 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 113 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, regionale of 
plaatselijke openbare autoriteit of instantie 
als auditautoriteit aan, die functioneel
onafhankelijk is van de beheersautoriteit en 
de certificeringsautoriteit. Een en dezelfde 
auditautoriteit mag voor verscheidene 
operationele programma's worden 
aangewezen.

4. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, regionale of 
plaatselijke openbare autoriteit of instantie 
als auditautoriteit aan, die functioneel 
onafhankelijk is van de beheersautoriteit en 
de certificeringsautoriteit. Een en dezelfde 
auditautoriteit mag voor verscheidene 
operationele programma's worden 
aangewezen. Wanneer een representatief 
deel van de middelen van het operationele 
programma door een regionale autoriteit 
wordt beheerd, wordt in lidstaten met een 
goed functionerende administratieve 
organisatie deze autoriteit aangewezen als 
auditautoriteit.

Or. es

Amendement 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 113 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
het beheer van een deel van een 
operationeel programma aan een 
intermediaire instantie toevertrouwen door 
een schriftelijke overeenkomst met die 
instantie te sluiten ("globale subsidie"). De 
intermediaire instantie verstrekt garanties 
omtrent haar solvabiliteit, haar competentie 
op het betrokken werkterrein en haar 
administratieve en financiële beheer.

7. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
het beheer van een deel van een 
operationeel programma aan een 
intermediaire instantie toevertrouwen door 
een schriftelijke overeenkomst met die 
instantie te sluiten ("globale subsidie"), 
waaronder plaatselijke overheden, 
instanties die actief zijn op het gebied van 
regionale ontwikkeling en niet-
gouvernementele organisaties. Om de 
toegang tot structuurfondsen voor kleine 
niet-gouvernementele organisaties te 
verbeteren, bevordert de beheersautoriteit 
de toekenning van kleine en op de 
begunstigde toegesneden globale 
subsidies. De intermediaire instantie 
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verstrekt garanties omtrent haar 
solvabiliteit, haar competentie op het 
betrokken werkterrein en haar 
administratieve en financiële beheer.

Or. en

Amendement 1665
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 113 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
het beheer van een deel van een 
operationeel programma aan een 
intermediaire instantie toevertrouwen door 
een schriftelijke overeenkomst met die 
instantie te sluiten ("globale subsidie"). De 
intermediaire instantie verstrekt garanties 
omtrent haar solvabiliteit, haar 
competentie op het betrokken werkterrein 
en haar administratieve en financiële 
beheer.

7. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
het beheer van een deel van een 
operationeel programma aan een 
intermediaire instantie toevertrouwen door 
een schriftelijke overeenkomst met die 
instantie te sluiten ("globale subsidie").

Or. en

Amendement 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 113 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 113 bis
Aanwijzing van autoriteiten voor een 
macroregionaal ontwikkelingsfonds

1. De groep van lidstaten komt in de 
overeenkomst tot oprichting van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
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overeen om een programma voor het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds vast 
te stellen. In de overeenkomst wordt 
tevens bepaald dat er een raad van 
bestuur wordt ingesteld, die de 
bestuursautoriteit voor het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds is. De 
leden van de raad van bestuur worden 
benoemd door de lidstaten die het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht, en landen die tot de 
overeenkomst tot oprichting van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds zijn 
toegetreden benoemen een lid en een 
plaatvervangend lid van de raad van 
bestuur. In geval van een lidstaat is het 
desbetreffende lid van de Europese Raad 
de vertegenwoordiger van zijn of haar 
land in de raad van bestuur. In geval van 
een land dat geen lidstaat is, is de eerste 
minister van dat land de 
vertegenwoordiger van zijn of haar land 
in de raad van bestuur. Twee 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
één vertegenwoordiger van de Europese 
Investeringsbank zijn lid van de raad van 
bestuur. Bij afwezigheid van een lid van 
de raad van bestuur wordt deze tijdens 
vergaderingen van de raad van bestuur 
vertegenwoordigd door zijn of haar 
plaatsvervanger. Besluiten van de raad 
van bestuur worden genomen na een 
stemming. Een lid van de raad van 
bestuur dat een land vertegenwoordigt dat 
geen lidstaat van de Europese Unie is 
heeft geen stemrecht. Besluiten worden 
genomen bij gewone meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige leden of hun 
plaatsvervangers. De raad van bestuur is 
een publieke partner van de directie. De 
taken van de raad van bestuur worden 
uitgevoerd door het secretariaat-generaal 
van de raad van bestuur.

2. De groep van lidstaten komt in de 
overeenkomst tot oprichting van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
overeen om een Financieel Comité in te 
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stellen, dat de certificeringsautoriteit is 
voor het programma voor het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds. Het 
Financieel Comité bestaat uit de ministers 
van Financiën van de deelnemende 
landen en een vertegenwoordiger van de 
Commissie. Voor elk lid van het 
Financieel Comité wordt een 
plaatsvervanger benoemd, die hem of 
haar bij afwezigheid vervangt tijdens 
vergaderingen van het Comité. Besluiten 
van het Financieel Comité worden 
genomen na een stemming. Besluiten 
worden genomen bij gewone meerderheid 
van de stemmen van de aanwezige leden 
van het Financieel Comité of hun 
plaatsvervangers. De taken van de directie 
worden uitgevoerd door het secretariaat-
generaal van de directie.
3. De Europese Rekenkamer is de 
auditautoriteit voor het programma voor 
het macroregionaal ontwikkelingsfonds.
4. De groep van lidstaten komt in de 
overeenkomst tot oprichting van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
overeen om een directie in te stellen, die 
de bemiddelingsautoriteit is voor het 
programma voor het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds. De relevante 
overeenkomsten tussen de 
bestuursautoriteit en de 
bemiddelingsautoriteit moeten schriftelijk 
worden vastgelegd ("globale subsidie").
De bemiddelingsautoriteit verstrekt 
garanties omtrent haar solvabiliteit, haar 
competentie op het betrokken werkterrein 
en haar administratieve en financiële 
beheer. De directie is een private partner 
van de raad van bestuur. De directie 
wordt bestuurd door een directeur-
generaal en vier uitvoerend directeuren.
De directeur-generaal wordt benoemd 
door de raad van bestuur. De uitvoerend 
directeuren worden benoemd door de 
private partner. De taken van de directie 
worden uitgevoerd door de private 
partner, die een consortium van ten 
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minste vier rechtspersonen is. In deze 
overeenkomst wordt tevens bepaald dat er 
een raad van bestuur wordt ingesteld, die 
de bestuursautoriteit voor het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds is. De 
leden van de raad van bestuur worden 
benoemd door de lidstaten die het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds 
hebben opgericht, en landen die tot de 
overeenkomst tot oprichting van het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds zijn 
toegetreden benoemen een lid en een 
plaatvervangend lid van de raad van 
bestuur. In geval van een lidstaat is het 
desbetreffende lid van de Europese Raad 
de vertegenwoordiger van zijn of haar 
land in de raad van bestuur. In geval van 
een land dat geen lidstaat van de 
Europese Unie is, is de eerste minister van 
dat land de vertegenwoordiger van zijn of 
haar land in de raad van bestuur. Twee 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
één vertegenwoordiger van de Europese 
Investeringsbank zijn lid van de raad van 
bestuur. Bij afwezigheid van het lid van 
de raad van bestuur wordt deze tijdens 
vergaderingen van de raad van bestuur 
vertegenwoordigd door zijn of haar 
plaatsvervanger. Besluiten van de raad 
van bestuur worden genomen na een 
stemming. Een lid van de raad van 
bestuur dat een land vertegenwoordigt dat 
geen lidstaat van de Europese Unie is 
heeft geen stemrecht. Besluiten worden 
genomen bij gewone meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige leden of hun 
plaatsvervangers. De raad van bestuur is 
een publieke partner van de directie. De 
taken van de raad van bestuur worden 
uitgevoerd door het secretariaat-generaal 
van de raad van bestuur.
5. De groep van lidstaten neemt in de 
overeenkomst tot oprichting van het 
macroregionale ontwikkelingsfonds 
bepalingen op ter regulering van de 
relaties tussen de bestuursautoriteit, de 
certificeringsautoriteit en de 
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auditautoriteit en de relaties tussen deze 
autoriteiten en de Commissie.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiegedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader. Voor de autoriteiten van het macroregionale 
ontwikkelingsfonds is het bestuursmodel van het Internationaal Monetair Fonds gebruikt; 
daarnaast zijn de bestuursbeginselen van publiek-private partnerschappen toegepast. In dit 
model wordt rekening gehouden met de belangen van de betrokken lidstaten.

Amendement 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit is ervoor 
verantwoordelijk dat het operationele 
programma overeenkomstig het beginsel 
van goed financieel beheer wordt beheerd.

1. De beheersautoriteit is ervoor 
verantwoordelijk dat het operationele 
programma, of het programma voor het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds,
overeenkomstig het beginsel van goed 
financieel beheer wordt beheerd.

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiegedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten aanzien van het beheer van het 2. Ten aanzien van het beheer van het 
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operationele programma moet de 
beheersautoriteit:

operationele programma, of het 
programma voor het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, moet de 
beheersautoriteit:

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiegedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de werkzaamheden van het 
toezichtcomité ondersteunen en dat comité 
alle informatie verstrekken die het nodig 
heeft om zijn taken te verrichten, in het 
bijzonder gegevens over de vorderingen bij 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het operationele programma, financiële 
gegevens en gegevens over indicatoren en 
mijlpalen;

a) de werkzaamheden van het 
toezichtcomité ondersteunen en dat comité 
alle informatie verstrekken die het nodig 
heeft om zijn taken te verrichten, in het 
bijzonder gegevens over de vorderingen bij 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het operationele programma, of het 
programma voor het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, financiële gegevens 
en gegevens over indicatoren en mijlpalen;

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiegedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de werkzaamheden van het 
toezichtcomité ondersteunen en dat comité 
alle informatie verstrekken die het nodig 
heeft om zijn taken te verrichten, in het 
bijzonder gegevens over de vorderingen bij 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het operationele programma, financiële 
gegevens en gegevens over indicatoren en 
mijlpalen;

a) de werkzaamheden van het 
toezichtcomité ondersteunen, in het 
bijzonder door ervoor te zorgen dat de in 
artikel 5 van deze verordening bedoelde 
partners, overeenkomstig de Europese 
gedragscode, over de nodige capaciteit 
beschikken om deel te nemen aan de 
voorbereiding, tenuitvoerlegging, 
monitoring en evaluatie van het 
parnerschapscontract en de programma's, 
en het comité alle informatie verstrekken 
die het nodig heeft om zijn taken te 
verrichten, in het bijzonder gegevens over 
de vorderingen bij de verwezenlijking van 
de doelstellingen van het operationele 
programma, financiële gegevens en 
gegevens over indicatoren en mijlpalen;

Or. en

Amendement 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) waarborgen dat de onder d) bedoelde 
gegevens worden verzameld en in het 
systeem worden opgeslagen en bewaard, 
en dat de gegevens over indicatoren naar 
geslacht zijn uitgesplitst, indien 
voorgeschreven in bijlage I bij de ESF-
verordening.

e) waarborgen dat de onder d) bedoelde 
gegevens worden verzameld en in het 
systeem worden opgeslagen en bewaard, 
en dat de gegevens over indicatoren naar 
geslacht zijn uitgesplitst.

Or. en

Amendement 1672
Ramona Nicole Mănescu
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) actieve maatregelen nemen om 
ervoor te zorgen dat het eigen personeel 
en de personen die bij de intermediaire 
instantie werken volledig competent zijn 
op het gebied van project- en 
programmabeheer en hen de nodige 
opleiding verstrekken, op basis van 
internationale normen, om door de 
beheersautoriteiten vastgestelde 
tekortkomingen te corrigeren;

Or. en

Amendement 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 3 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) passende selectieprocedures en -criteria 
opstellen en na goedkeuring toepassen, die:

a) samen met het toezichtcomité, passende 
selectieprocedures en -criteria opstellen en 
na goedkeuring toepassen, die:

Or. en

Amendement 1674
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten aanzien van het financiële beheer en 
de controle van het operationele 

4. Ten aanzien van het beheer van het 
operationele programma, of het 
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programma moet de beheersautoriteit: programma voor het macroregionaal 
ontwikkelingsfonds, moet de 
beheersautoriteit: 

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiegedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verifiëren of de medegefinancierde 
producten en diensten zijn geleverd en of 
de door de begunstigden gedeclareerde 
uitgaven door hen zijn betaald en voldoen 
aan het toepasselijke recht van de Unie en 
de lidstaten, aan het operationele 
programma en aan de voorwaarden voor de 
steun voor de concrete actie;

a) verifiëren of de medegefinancierde 
producten en diensten zijn geleverd en of 
de door de begunstigden gedeclareerde 
uitgaven door hen zijn betaald en voldoen 
aan het toepasselijke recht van de Unie en 
de lidstaten, aan het operationele 
programma, of het programma voor het 
macroregionaal ontwikkelingsfonds, en 
aan de voorwaarden voor de steun voor de 
concrete actie;

Or. sk

Motivering

Rekening houdend met de amendementen over het innovatiegedeelte van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 4 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) doeltreffende en evenredige 
fraudepreventiemaatregelen nemen op 
basis van de vastgestelde risico's;

c) doeltreffende en evenredige 
fraudepreventiemaatregelen nemen op 
basis van de vastgestelde risico's, zoals het 
opzetten van een onafhankelijk bureau 
waar klokkenluiders terecht kunnen met 
informatie;

Or. en

Amendement 1677
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de beheersverklaring betreffende de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem, de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen en de eerbiediging van het 
beginsel van goed financieel beheer 
opstellen, met een verslag over de 
resultaten van de uitgevoerde 
beheerscontroles, de eventueel 
vastgestelde zwakke punten van het 
beheers- en controlesysteem en de 
eventueel genomen corrigerende 
maatregelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1678
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 5 – alinea 1 – letter b (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verificaties ter plaatse van concrete 
acties.

b) verificaties ter plaatse van projecten 
waarin meer dan 500 000 EUR aan 
publieke middelen is geïnvesteerd.

Or. en

Amendement 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Als de beheersautoriteit tevens 
begunstigde van het operationele
programma is, moeten de regelingen voor 
de in lid 4, onder a), bedoelde verificaties 
een behoorlijke scheiding van functies 
garanderen.

7. De lidstaat of de beheersautoriteit kan
het beheer van een deel van een
operationeel programma aan een 
intermediaire instantie toevertrouwen 
door een schriftelijke overeenkomst met 
die instantie te sluiten ("globale 
subsidie"), waaronder plaatselijke 
overheden, instanties die actief zijn op het 
gebied van regionale ontwikkeling en 
niet-gouvernementele organisaties. Om de 
toegang tot structuurfondsen voor kleine 
niet-gouvernementele organisaties te 
verbeteren, bevordert de beheersautoriteit 
de toekenning van kleine en op de 
begunstigde toegesneden globale 
subsidies.

Or. en

Motivering

Globale subsidies vormen een krachtig financieel instrument, dat zijn nut heeft bewezen, om 
goede resultaten te boeken op het gebied van sociale integratie door middel van goed gerichte 
projecten waarbij ngo's worden betrokken die zich bezighouden met sociale integratie, om 
echt tegemoet te komen aan de behoeften van kwetsbare personen. "Europees platform tegen 
armoede"
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Amendement 1680
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 114 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen het model voor de 
in lid 4, onder e), bedoelde 
beheersverklaring vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Schrappen

 Or. en

Amendement 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 115 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) te certificeren dat de jaarrekeningen 
volledig, nauwkeurig en waarachtig zijn en 
dat de in de rekeningen opgenomen 
uitgaven in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke voorschriften van de Unie en 
van de lidstaten en zijn gedaan voor 
concrete acties die zijn geselecteerd aan de 
hand van de voor het operationele 
programma geldende criteria voor 
financiering, die in overeenstemming zijn 
met de voorschriften van de Unie en van de 
lidstaten;

c) te certificeren dat de jaarrekeningen 
volledig, nauwkeurig en waarachtig zijn en 
dat de in de rekeningen opgenomen
uitgaven in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke voorschriften van de Unie en 
van de lidstaten en zijn gedaan voor 
concrete acties die zijn geselecteerd aan de 
hand van de voor het operationele 
programma of het programma voor een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling
geldende criteria voor financiering, die in 
overeenstemming zijn met de voorschriften 
van de Unie en van de lidstaten;

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
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gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 115 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) te waarborgen dat er een systeem is 
waarin de boekhoudkundige gegevens voor 
elke concrete actie in gecomputeriseerde 
vorm worden opgeslagen en bewaard en 
dat alle gegevens ondersteunt die nodig 
zijn voor de opstelling van 
betalingsaanvragen en jaarrekeningen, met 
inbegrip van gegevens over te innen 
bedragen, geïnde bedragen en bedragen die 
zijn Schrappen naar aanleiding van de 
volledige of gedeeltelijke intrekking van de 
bijdrage voor een concrete actie of 
operationeel programma;

d) te waarborgen dat er een systeem is 
waarin de boekhoudkundige gegevens voor 
elke concrete actie in gecomputeriseerde 
vorm worden opgeslagen en bewaard en 
dat alle gegevens ondersteunt die nodig 
zijn voor de opstelling van 
betalingsaanvragen en jaarrekeningen, met 
inbegrip van gegevens over te innen 
bedragen, geïnde bedragen en bedragen die 
zijn Schrappen naar aanleiding van de 
volledige of gedeeltelijke intrekking van de 
bijdrage voor een concrete actie of 
operationeel programma, of een 
programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling;

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 115 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een boekhouding bij te houden van de te 
innen bedragen en van de bedragen die 

h) een boekhouding bij te houden van de te 
innen bedragen en van de bedragen die 
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worden Schrappen naar aanleiding van de 
volledige of gedeeltelijke intrekking van de 
bijdrage voor een concrete actie. Geïnde 
bedragen worden vóór de afsluiting van het 
operationele programma teruggestort in de 
algemene begroting van de Unie door ze in 
mindering te brengen op de volgende 
uitgavenstaat.

worden Schrappen naar aanleiding van de 
volledige of gedeeltelijke intrekking van de 
bijdrage voor een concrete actie. Geïnde 
bedragen worden vóór de afsluiting van het 
operationele programma of het 
programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling, teruggestort 
in de algemene begroting van de Unie door 
ze in mindering te brengen op de volgende 
uitgavenstaat.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 116 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De auditautoriteit stelt binnen zes 
maanden na de vaststelling van een 
operationeel programma een auditstrategie 
op. In de auditstrategie worden de 
auditmethoden, de steekproefmethode voor 
audits van concrete acties en de planning 
van audits voor het lopende en de twee 
volgende boekjaren vastgesteld. De 
auditstrategie wordt van 2016 tot en met 
2022 jaarlijks bijgewerkt. Wanneer een 
gemeenschappelijk beheers- en 
controlesysteem op verscheidene 
operationele programma's van toepassing 
is, mag één auditstrategie voor de 
betrokken operationele programma's 
worden opgesteld. Op verzoek verstrekt de 
auditautoriteit de auditstrategie aan de 
Commissie.

4. De auditautoriteit stelt binnen zes 
maanden na de vaststelling van een 
operationeel programma een auditstrategie 
op. In de auditstrategie worden de 
auditmethoden, de steekproefmethode voor 
audits van concrete acties en de planning 
van audits voor het lopende en de twee 
volgende boekjaren vastgesteld. De 
auditstrategie wordt van 2016 tot en met 
2022 jaarlijks bijgewerkt. Wanneer een 
gemeenschappelijk beheers- en 
controlesysteem op verscheidene 
operationele programma's, of een 
programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling, van 
toepassing is, mag één auditstrategie voor 
de betrokken operationele programma's, of 
programma's voor fondsen voor 
macroregionale ontwikkeling, worden 
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opgesteld. Op verzoek verstrekt de 
auditautoriteit de auditstrategie aan de 
Commissie.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1685
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 117

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

 Or. de

Amendement 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 117

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 117
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. es

Amendement 1688
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 117

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. it

Motivering

De accreditatie van beheers- en controleorganen wordt in het kader van de voorgestelde 
verordening verworpen.

Amendement 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 117 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde formele besluit 
wordt gebaseerd op een verslag en op een 
oordeel van een onafhankelijke 
auditinstantie die het beheers- en 
controlesysteem beoordeelt, met inbegrip 
van de rol die intermediaire instanties 
daarin hebben en de naleving van de 
artikelen 62, 63, 114 en 115. De 
accreditatie-instantie houdt er rekening 
mee of de beheers- en controlesystemen 
voor het operationele programma op de in 
de voorgaande programmeringsperiode 

2. Het in lid 1 bedoelde formele besluit 
wordt gebaseerd op een verslag en op een 
oordeel van een onafhankelijke 
auditinstantie die het beheers- en 
controlesysteem beoordeelt, met inbegrip 
van de rol die intermediaire instanties 
daarin hebben en de naleving van de 
artikelen 62, 63, 114 en 115. De 
accreditatie-instantie houdt er rekening 
mee of de beheers- en controlesystemen 
voor het operationele programma of het 
programma voor een fonds voor 
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gebruikte systemen lijken, alsook met 
eventuele bewijzen voor de goede werking 
ervan.

macroregionale ontwikkeling op de in de 
voorgaande programmeringsperiode 
gebruikte systemen lijken, alsook met 
eventuele bewijzen voor de goede werking
ervan.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 117 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat dient het in lid 1 bedoelde 
formele besluit binnen zes maanden na de 
goedkeuring van het besluit tot vaststelling 
van het operationele programma bij de 
Commissie in.

3. De lidstaat, of de groep van lidstaten die 
een fonds voor macroregionale 
ontwikkeling hebben opgericht, dient het 
in lid 1 bedoelde formele besluit binnen zes 
maanden na de goedkeuring van het besluit 
tot vaststelling van het operationele 
programma, of het programma voor een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling
bij de Commissie in.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 117 – lid 4 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als het totale steunbedrag uit de Fondsen 
aan een operationeel programma meer dan 
250 000 000 euro bedraagt, kan de 
Commissie binnen twee maanden na 
ontvangst van het in lid 1 bedoelde formele 
besluit, het verslag en het oordeel van de 
onafhankelijke auditinstantie opvragen, 
alsmede de beschrijving van het beheers-
en controlesysteem.

Als het totale steunbedrag uit de Fondsen 
aan een operationeel programma of 
programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling meer dan 
250 000 000 euro bedraagt, kan de 
Commissie binnen twee maanden na 
ontvangst van het in lid 1 bedoelde formele 
besluit, het verslag en het oordeel van de 
onafhankelijke auditinstantie opvragen, 
alsmede de beschrijving van het beheers-
en controlesysteem.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 119 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat waarborgt dat uiterlijk bij de 
afsluiting van het operationele programma 
het aan de begunstigden betaalde bedrag 
aan overheidssteun ten minste gelijk is aan 
de door de Commissie aan de lidstaat 
betaalde bijdrage uit de Fondsen.

De lidstaat, of de groep van lidstaten die 
een fonds voor macroregionale 
ontwikkeling hebben opgericht, waarborgt 
dat uiterlijk bij de afsluiting van het 
operationele programma, of het 
programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling, het aan de 
begunstigden betaalde bedrag aan 
overheidssteun ten minste gelijk is aan de 
door de Commissie aan de lidstaat, of de 
groep van lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling hebben 
opgericht, betaalde bijdrage uit de 
Fondsen.
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Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 120 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie vergoedt als tussentijdse 
betalingen 90% van het bedrag dat wordt 
berekend door het in het besluit tot 
vaststelling van het operationele 
programma bepaalde 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as toe te passen op de 
subsidiabele uitgaven voor de prioritaire as 
die in de betalingsaanvraag zijn 
opgenomen. Zij bepaalt het jaarlijkse saldo 
overeenkomstig artikel 130, lid 1.

1. De Commissie vergoedt als tussentijdse 
betalingen 95% van het bedrag dat wordt 
berekend door het in het besluit tot 
vaststelling van het operationele 
programma bepaalde 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as toe te passen op de 
subsidiabele uitgaven voor de prioritaire as 
die in de betalingsaanvraag zijn 
opgenomen. Zij bepaalt het jaarlijkse saldo 
overeenkomstig artikel 130, lid 1.

Or. it

Motivering

De tussentijdse betaling van 90% van het bedrag dat resulteert uit toepassing van het 
medefinancieringspercentage heeft geen grondslag, aangezien het de beheersautoriteit zou 
beroven van liquiditeitsbeheer dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het 
programma. De drempel van 95% lijkt passender, gezien het feit dat de resterende 5% wordt 
gebruikt als een beheerreserve.

Amendement 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 120 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie vergoedt als tussentijdse 
betalingen 90 % van het bedrag dat wordt 
berekend door het in het besluit tot 
vaststelling van het operationele 
programma bepaalde 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as toe te passen op de 
subsidiabele uitgaven voor de prioritaire as 
die in de betalingsaanvraag zijn 
opgenomen. Zij bepaalt het jaarlijkse saldo 
overeenkomstig artikel 130, lid 1.

1. De Commissie vergoedt als tussentijdse 
betalingen 90 % van het bedrag dat wordt 
berekend door het in het besluit tot 
vaststelling van het operationele 
programma, of het programma voor een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling,
bepaalde medefinancieringspercentage 
voor elke prioritaire as toe te passen op de 
subsidiabele uitgaven voor de prioritaire as 
die in de betalingsaanvraag zijn 
opgenomen. Zij bepaalt het jaarlijkse saldo 
overeenkomstig artikel 130, lid 1. De 
lidstaat, of de groep van lidstaten die een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling 
hebben opgericht, waarborgt dat uiterlijk 
bij de afsluiting van het operationele 
programma het aan de begunstigden 
betaalde bedrag aan overheidssteun ten 
minste gelijk is aan de door de Commissie 
aan de lidstaat, of de groep van lidstaten 
die een fonds voor macroregionale 
ontwikkeling hebben opgericht, betaalde 
bijdrage uit de Fondsen.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1695
Evgeni Kirilov

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 120 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie vergoedt als tussentijdse 
betalingen 90% van het bedrag dat wordt 
berekend door het in het besluit tot 
vaststelling van het operationele 

1. De Commissie vergoedt als tussentijdse 
betalingen 100% van het bedrag dat wordt 
berekend door het in het besluit tot 
vaststelling van het operationele 
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programma bepaalde 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as toe te passen op de 
subsidiabele uitgaven voor de prioritaire as 
die in de betalingsaanvraag zijn 
opgenomen. Zij bepaalt het jaarlijkse saldo 
overeenkomstig artikel 130, lid 1.

programma bepaalde 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as toe te passen op de 
subsidiabele uitgaven voor de prioritaire as 
die in de betalingsaanvraag zijn 
opgenomen. Zij bepaalt het jaarlijkse saldo 
overeenkomstig artikel 130, lid 1.

Or. en

Amendement 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 120 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het operationele 
programma vermelde bijdrage uit de 
Fondsen voor de prioritaire as.

b) de in het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het operationele 
programma, of het programma voor een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling,
vermelde bijdrage uit de Fondsen voor de 
prioritaire as.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 120 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd artikel 22 mag de steun 
van de Unie door middel van tussentijdse 
betalingen en betalingen van het eindsaldo 

3. Onverminderd artikel 22 mag de steun 
van de Unie door middel van tussentijdse 
betalingen en betalingen van het eindsaldo 
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evenwel niet hoger zijn dan de 
overheidssteun en het maximale bedrag aan 
steun uit de Fondsen voor elke prioritaire 
as, zoals bepaald in het besluit van de 
Commissie tot goedkeuring van het 
operationele programma.

evenwel niet hoger zijn dan de 
overheidssteun en het maximale bedrag aan 
steun uit de Fondsen voor elke prioritaire 
as, zoals bepaald in het besluit van de 
Commissie tot goedkeuring van het 
operationele programma of het 
programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 123 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten die op de datum van de 
betalingsaanvraag de euro niet als 
munteenheid hebben aangenomen, rekenen 
de bedragen van de in de nationale 
munteenheid gedane uitgaven om in euro's. 
Dit gebeurt aan de hand van de 
maandelijkse boekhoudkundige 
wisselkoers voor de euro van de 
Commissie in de maand waarin de uitgave 
in de rekeningen van de beheersautoriteit 
van het betrokken operationele programma 
is opgenomen. Deze boekhoudkundige 
wisselkoers wordt maandelijks elektronisch 
bekendgemaakt door de Commissie.

1. De lidstaten die op de datum van de 
betalingsaanvraag de euro niet als 
munteenheid hebben aangenomen, rekenen 
de bedragen van de in de nationale 
munteenheid gedane uitgaven om in euro's. 
Dit gebeurt aan de hand van de 
maandelijkse boekhoudkundige 
wisselkoers voor de euro van de 
Commissie in de maand waarin de uitgave 
in de rekeningen van de certificerings- of
beheersautoriteit van het betrokken 
operationele programma is opgenomen. 
Deze boekhoudkundige wisselkoers wordt 
maandelijks elektronisch bekendgemaakt 
door de Commissie.

Or. en

Motivering

Het amendement beoogt de mogelijkheid te bieden om de regelingen van de lopende 
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programmeringsperiode te handhaven (Artikel 81 van 1083/2006), en daarmee de invoering 
van additionele administratieve procedures te voorkomen. In het geval certificerings- en 
beheersautoriteiten zijn samengegaan, zijn de rekeningen van laatstgenoemde van belang.

Amendement 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 123 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten die op de datum van de 
betalingsaanvraag de euro niet als 
munteenheid hebben aangenomen, rekenen 
de bedragen van de in de nationale 
munteenheid gedane uitgaven om in euro's. 
Dit gebeurt aan de hand van de 
maandelijkse boekhoudkundige 
wisselkoers voor de euro van de 
Commissie in de maand waarin de uitgave 
in de rekeningen van de beheersautoriteit 
van het betrokken operationele programma 
is opgenomen. Deze boekhoudkundige 
wisselkoers wordt maandelijks elektronisch 
bekendgemaakt door de Commissie.

1. De lidstaten die op de datum van de 
betalingsaanvraag de euro niet als 
munteenheid hebben aangenomen, rekenen 
de bedragen van de in de nationale 
munteenheid gedane uitgaven om in euro's. 
Dit gebeurt aan de hand van de 
maandelijkse boekhoudkundige 
wisselkoers voor de euro van de 
Commissie in de maand waarin de uitgave 
in de rekeningen van de beheersautoriteit 
van het betrokken operationele programma, 
of programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling, is 
opgenomen. Deze boekhoudkundige 
wisselkoers wordt maandelijks elektronisch 
bekendgemaakt door de Commissie.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in 2014: 2 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

a) in 2014: 2,5 % van het steunbedrag uit 
de Fondsen aan het operationele 
programma voor de gehele 
programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in 2014: 2 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

a) in 2014: 2 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma, 
of het programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling, voor de 
gehele programmeringsperiode;

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1702
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in 2014: 2 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

a) in 2014: 3 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;
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Or. fr

Motivering

Gezien het feit dat de beheersautoriteiten ervoor kunnen kiezen de begunstigden te betalen 
alvorens hun terugbetalingsverzoeken in te dienen bij de Commissie, dient er grotere 
flexibiliteit te zijn met betrekking tot vooruit betaalde fondsen teneinde te waarborgen dat de 
beheersautoriteiten over voldoende middelen beschikken om aan de behoeften van de 
begunstigden te voldoen.

Amendement 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in 2015: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

b) in 2015: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma, 
of het programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling, voor de 
gehele programmeringsperiode;

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1704
Evgeni Kirilov

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in 2015: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

b) in 2015: 2 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;
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Or. en

Amendement 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in 2015: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

b) in 2015: 2,5 % van het steunbedrag uit 
de Fondsen aan het operationele 
programma voor de gehele 
programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 1706
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in 2015: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

b) in 2015: 2% van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Or. fr

Motivering

Gezien het feit dat de beheersautoriteiten ervoor kunnen kiezen de begunstigden te betalen 
alvorens hun terugbetalingsverzoeken in te dienen bij de Commissie, dient er grotere 
flexibiliteit te zijn met betrekking tot vooruit betaalde fondsen teneinde te waarborgen dat de 
beheersautoriteiten over voldoende middelen beschikken om aan de behoeften van de 
begunstigden te voldoen.



PE491.057v01-00 152/170 AM\903906NL.doc

NL

Amendement 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in 2015: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

b) in 2015: 3 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in 2015: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

b) in 2015: 3 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in 2015: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

b) in 2015: 3 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Or. en
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Motivering

Wij zijn blij met het voorstel waarbij de beheersautoriteiten worden verplicht geld uit te 
betalen aan begunstigden alvorens een verzoek in te dienen bij de Commissie voor 
terugbetaling; dit systeem vereist echter een flexibeler stelsel van vooruitbetaling willen de 
beheersautoriteiten over voldoende middelen beschikken om de door de begunstigden 
gevraagde bedragen vooruit te betalen.

Amendement 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in 2016: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

c) in 2016: 2,5 % van het steunbedrag uit 
de Fondsen aan het operationele 
programma voor de gehele 
programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 1711
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in 2016: 1% van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

c) in 2016: 2 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Or. fr

Motivering

Gezien het feit dat de beheersautoriteiten ervoor kunnen kiezen de begunstigden te betalen 
alvorens hun terugbetalingsverzoeken in te dienen bij de Commissie, dient er grotere 
flexibiliteit te zijn met betrekking tot vooruit betaalde fondsen teneinde te waarborgen dat de 
beheersautoriteiten over voldoende middelen beschikken om aan de behoeften van de 
begunstigden te voldoen.
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Amendement 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in 2016: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

c) in 2016: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma, 
of het programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling, voor de 
gehele programmeringsperiode;

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1713
Evgeni Kirilov

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in 2016: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

c) in 2016: 2 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in 2016: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

c) in 2016: 2 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in 2016: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

c) in 2016: 3 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in 2016: 1 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

c) in 2016: 3 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode;

Or. en

Motivering

Wij zijn blij met het voorstel waarbij de beheersautoriteiten worden verplicht geld uit te 
betalen aan begunstigden alvorens een verzoek in te dienen bij de Commissie voor 
terugbetaling; dit systeem vereist echter een flexibeler stelsel van vooruitbetaling willen de 
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beheersautoriteiten over voldoende middelen beschikken om de door de begunstigden 
gevraagde bedragen vooruit te betalen.

Amendement 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaren 2016 tot en met 2022 wordt 
vóór 1 juli een jaarlijks 
voorfinancieringsbedrag betaald. In 2016 
bedraagt dit 2% van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode. In 
de jaren 2017 tot en met 2022 bedraagt dit 
2,5% van het steunbedrag uit de Fondsen 
aan het operationele programma voor de 
gehele programmeringsperiode.

2. In de jaren 2016 tot en met 2022 wordt 
vóór 1 juli een jaarlijks 
voorfinancieringsbedrag betaald. In 2016 
wordt dit 2 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma, 
of het programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling, voor de 
gehele programmeringsperiode; In de jaren 
2017 tot en met 2022 wordt dit 2,5% van 
het steunbedrag uit de Fondsen aan het 
operationele programma, of het 
programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling, voor de 
gehele programmeringsperiode;

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1718
Evgeni Kirilov

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 124 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaren 2016 tot en met 2022 wordt 
vóór 1 juli een jaarlijks 

2. In de jaren 2016 tot en met 2022 wordt 
vóór 1 juli een jaarlijks 
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voorfinancieringsbedrag betaald. In 2016 
bedraagt dit 2% van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode. In 
de jaren 2017 tot en met 2022 bedraagt dit
2,5% van het steunbedrag uit de Fondsen 
aan het operationele programma voor de 
gehele programmeringsperiode.

voorfinancieringsbedrag betaald. In 2016 
bedraagt dit 2,5 % van het steunbedrag uit 
de Fondsen aan het operationele 
programma voor de gehele 
programmeringsperiode. In de jaren 2017 
tot en met 2022 bedraagt dit 3 % van het 
steunbedrag uit de Fondsen aan het 
operationele programma voor de gehele 
programmeringsperiode.

Or. en

Amendement 1719
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 126 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De eerste aanvraag voor tussentijdse 
betaling wordt niet ingediend voordat het 
formele besluit tot accreditatie van de 
beheersautoriteit door de Commissie is 
ontvangen.

Schrappen

Or. de

Amendement 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 126 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als het jaarverslag over de uitvoering 
van een operationeel programma niet 
overeenkomstig artikel 101 naar de 
Commissie is gestuurd, worden voor dat 
programma geen tussentijdse betalingen 
gedaan.

4. Als het jaarverslag over de uitvoering 
van een operationeel programma of een 
programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling niet 
overeenkomstig artikel 101 naar de 
Commissie is gestuurd, worden voor dat 
programma geen tussentijdse betalingen 
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gedaan.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 126 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Onder voorbehoud van de beschikbare 
begrotingsmiddelen voert de Commissie 
de tussentijdse betalingen uit binnen 
zestig dagen na de datum waarop de 
betalingsaanvraag bij de Commissie is 
geregistreerd.

5. Doeltreffende en evenredige 
fraudepreventiemaatregelen nemen op 
basis van de vastgestelde risico's, zoals 
een onafhankelijk bureau dat informatie 
ontvangt van klokkenluiders.

Or. en

Amendement 1722
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 126 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De initiële voorfinanciering en de 
tussentijdse betalingen moeten de 
begunstigden bereiken vóór de 
vastlegging van het programma of de 
volgende fase, zodat zeker wordt gesteld 
dat de betalingstermijnen niet tot 
vertraging in de realisatie van het 
programma leiden en dat de begunstigde 
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de overheidsfinanciering niet vooruit 
hoeft te betalen.

Or. en

Amendement 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 127 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het deel van het overeenkomstig de 
tweede alinea berekende bedrag van een 
operationeel programma dat op 
31 december van het tweede begrotingsjaar 
na het jaar van vastlegging van het 
operationele programma niet is gebruikt 
voor betaling van een initiële en jaarlijkse 
voorfinanciering, voor tussentijdse 
betalingen en voor betalingen van het 
jaarsaldo en waarvoor geen 
overeenkomstig artikel 121 opgestelde 
betalingsaanvraag overeenkomstig 
artikel 126 is ingediend, wordt door de 
Commissie vrijgemaakt.

1. Het deel van het overeenkomstig de 
tweede alinea berekende bedrag van een 
operationeel programma dat op 
31 december van het derde begrotingsjaar 
na het jaar van vastlegging van het 
operationele programma niet is gebruikt 
voor betaling van een initiële en jaarlijkse 
voorfinanciering, voor tussentijdse 
betalingen en voor betalingen van het 
jaarsaldo en waarvoor geen 
overeenkomstig artikel 121 opgestelde 
betalingsaanvraag overeenkomstig 
artikel 126 is ingediend, wordt door de 
Commissie vrijgemaakt.

Or. en

Amendement 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 127 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het deel van het overeenkomstig de 
tweede alinea berekende bedrag van een 
operationeel programma dat op 
31 december van het tweede begrotingsjaar 
na het jaar van vastlegging van het 

1. Het deel van het overeenkomstig de 
tweede alinea berekende bedrag van een 
operationeel programma dat op 
31 december van het tweede begrotingsjaar 
na het jaar van vastlegging van het 
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operationele programma niet is gebruikt 
voor betaling van een initiële en jaarlijkse 
voorfinanciering, voor tussentijdse 
betalingen en voor betalingen van het 
jaarsaldo en waarvoor een 
betalingsaanvraag ingediend
overeenkomstig artikel 126 niet is 
opgesteld overeenkomstig artikel 121, 
wordt door de Commissie vrijgemaakt.

operationele programma, of het 
programma voor een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling, niet is 
gebruikt voor betaling van een initiële en 
jaarlijkse voorfinanciering, voor 
tussentijdse betalingen en voor betalingen 
van het jaarsaldo of waarvoor een 
betalingsaanvraag niet is verstuurd
overeenkomstig artikel 126, lid 1, wordt 
door de Commissie vrijgemaakt.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1725
Evgeni Kirilov

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 127 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het deel van het overeenkomstig de 
tweede alinea berekende bedrag van een 
operationeel programma dat op 
31 december van het tweede begrotingsjaar 
na het jaar van vastlegging van het 
operationele programma niet is gebruikt 
voor betaling van een initiële en jaarlijkse 
voorfinanciering, voor tussentijdse 
betalingen en voor betalingen van het 
jaarsaldo en waarvoor geen 
overeenkomstig artikel 121 opgestelde 
betalingsaanvraag overeenkomstig 
artikel 126 is ingediend, wordt door de 
Commissie vrijgemaakt.

1. Het deel van het overeenkomstig de 
tweede alinea berekende bedrag van een 
operationeel programma dat op 
31 december van het tweede begrotingsjaar 
na het jaar van vastlegging van het 
operationele programma, en voor het 
Cohesiefonds per 31 december van het 
derde begrotingsjaar na het jaar van 
vastlegging van het operationele 
programma, niet is gebruikt voor betaling 
van een initiële en jaarlijkse 
voorfinanciering, voor tussentijdse 
betalingen en voor betalingen van het 
jaarsaldo en waarvoor geen 
overeenkomstig artikel 121 opgestelde 
betalingsaanvraag overeenkomstig 
artikel 126 is ingediend, wordt door de 
Commissie vrijgemaakt.
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Or. en

Amendement 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 127 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een in financiële moeilijkheden 
verkerende lidstaat aan de in artikel 22, 
lid 1, genoemde voorwaarden voldoet, stelt 
de Commissie op verzoek middels een 
uitvoeringshandeling een apart 
programma in onder direct beheer 
overeenkomstig artikel 54, onder a) van 
Verordening nr. 1605/2002; doel is om 
opgeschorte en/of teruggevorderde 
bedragen alsmede rente-inkomsten of niet 
gebruikte middelen van de betrokken 
lidstaat te bundelen en te investeren in 
een optimale bevordering van de groei en 
de economische prestaties, met name in 
op het bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Or. de

Amendement 1727
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 127 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor lidstaten waar het bbp per inwoner 
in de periode 2007-2009 lager lag dan 
85% van het gemiddelde van de EU 
gedurende dezelfde referentieperiode, is 
de periode als bedoeld in alinea 1 van lid 
1 31 december van het derde 
begrotingsjaar na het jaar van vastlegging 
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van het operationele programma.

Or. pt

Motivering

De meest benadeelde regio's dienen flexibiliteitsvoordelen te genieten ten opzichte van andere 
Europese regio's.

Amendement 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 127 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Met betrekking tot de in lid 1 
bedoelde vastleggingen, en indien van 
toepassing op toewijzingen voor innovatie 
en O&O-activiteiten in het kader van de 
in artikel 9, lid 1 en 3, vastgelegde 
thematische doelstellingen, niet 
betrekking hebbend op infrastructuur, zal 
de Commissie de kredieten vrijgeven 
overeenkomstig het tweede deel van dit 
lid, tot en met 31 december van het vierde 
begrotingsjaar na het jaar waarop de 
vastlegging die overeenkomt met dat deel 
van het operationele programma in 
opdracht werd gegeven.

Or. es

Motivering

Het leveren van door het EFRO medegefinancierde innovatie en O&O-activiteiten in andere 
programmeringsperioden onderstreept de moeilijkheid van naleving van de vastgestelde 
gemeenschappelijke norm voor programma's voor het automatisch vrijmaken van middelen. 
Het voorstel is een vast nalevingsniveau te hanteren met een soepeler vrijmakingsnorm voor 
vastleggingen voor dergelijke activiteiten.

Amendement 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 127 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de Commissie beslist om een 
groot project toe te staan, worden de 
bedragen die ambtshalve kunnen worden 
doorgehaald, verlaagd met de jaarlijkse 
bedragen die voor grote projecten zijn 
bestemd.
Wat die jaarlijkse bedragen betreft, is de 
aanvangsdatum voor de berekening van 
de termijnen voor de ambtshalve te 
verrichten doorhaling als bedoeld in 
punt 1 de datum van de latere beslissing 
die nodig is om dergelijke grote projecten 
toe te staan.

Or. en

Amendement 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – hoofdstuk 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Goedkeuring van rekeningen en afsluiting 
van operationele programma's

Goedkeuring van rekeningen en afsluiting 
van operationele programma's en 
macroregionale programma's

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1731
Hermann Winkler
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 128

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 128 Schrappen
Inhoud van de jaarrekeningen
1. De gecertificeerde jaarrekeningen voor 
elk operationeel programma betreffen het 
boekjaar en omvatten op het niveau van 
elke prioritaire as:
a) het totaalbedrag van de door 
begunstigden voor de uitvoering van 
concrete acties betaalde subsidiabele 
uitgaven, zoals opgenomen in de 
rekeningen van de certificeringsautoriteit, 
en de overeenkomstige betaalde 
subsidiabele overheidssteun, alsmede het 
totaalbedrag van de voor de uitvoering 
van concrete acties betaalde 
overheidssteun;
b) de bedragen die tijdens het boekjaar 
zijn Schrappen en geïnd, de aan het eind 
van het boekjaar te innen bedragen, de 
overeenkomstig artikel 61 
teruggevorderde bedragen en de oninbare 
bedragen;
c) voor elke prioritaire as: de lijst van 
tijdens het boekjaar voltooide concrete 
acties waarvoor steun uit het EFRO en 
het Cohesiefonds is ontvangen;
d) voor elke prioritaire as: een 
vergelijking tussen de overeenkomstig 
punt a) vermelde uitgaven en de voor 
hetzelfde boekjaar in betalingsaanvragen 
gedeclareerde uitgaven, met een uitleg 
voor eventuele verschillen.
2. Wanneer er nog een procedure loopt in 
verband met de beoordeling van de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
uitgaven door de auditautoriteit, kan de 
certificeringsautoriteit hiervoor in de 
rekeningen per prioritaire as een reserve 
opnemen, die niet hoger is dan 5% van de 
totale uitgaven in de voor het boekjaar 
ingediende betalingsaanvragen. Het 
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gedekte bedrag wordt niet opgenomen in 
het in artikel 1, onder a), bedoelde 
totaalbedrag van de subsidiabele uitgaven. 
In de jaarrekeningen van het volgende 
jaar worden deze bedragen definitief 
opgenomen of uitgesloten.

Or. de

Amendement 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 128

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 128 Schrappen
Inhoud van de jaarrekeningen 
- 1. De gecertificeerde jaarrekeningen 
voor elk operationeel programma 
betreffen het boekjaar en omvatten op het 
niveau van elke prioritaire as: 
- a) het totaalbedrag van de door 
begunstigden voor de uitvoering van 
concrete acties betaalde subsidiabele 
uitgaven, zoals opgenomen in de 
rekeningen van de certificeringsautoriteit, 
en de overeenkomstige betaalde 
subsidiabele overheidssteun, alsmede het 
totaalbedrag van de voor de uitvoering 
van concrete acties betaalde 
overheidssteun; 
- b) de bedragen die tijdens het boekjaar 
zijn Schrappen en geïnd, de aan het eind 
van het boekjaar te innen bedragen, de 
overeenkomstig artikel 61 
teruggevorderde bedragen en de oninbare 
bedragen; 
- c) voor elke prioritaire as: de lijst van 
tijdens het boekjaar voltooide concrete 
acties waarvoor steun uit het EFRO en 
het Cohesiefonds is ontvangen; 
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- d) voor elke prioritaire as: een 
vergelijking tussen de overeenkomstig 
punt a) vermelde uitgaven en de voor 
hetzelfde boekjaar in betalingsaanvragen 
gedeclareerde uitgaven, met een uitleg 
voor eventuele verschillen.
- 2. Wanneer er nog een procedure loopt 
in verband met de beoordeling van de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
uitgaven door de auditautoriteit, kan de 
certificeringsautoriteit hiervoor in de 
rekeningen per prioritaire as een reserve 
opnemen, die niet hoger is dan 5% van de 
totale uitgaven in de voor het boekjaar 
ingediende betalingsaanvragen. Het 
gedekte bedrag wordt niet opgenomen in 
het in artikel 1, onder a), bedoelde 
totaalbedrag van de subsidiabele uitgaven. 
In de jaarrekeningen van het volgende 
jaar worden deze bedragen definitief 
opgenomen of uitgesloten.

Or. es

Amendement 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 128 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gecertificeerde jaarrekeningen voor 
elk operationeel programma betreffen het 
boekjaar en omvatten op het niveau van 
elke prioritaire as:

1. De gecertificeerde jaarrekeningen voor 
elk operationeel programma, of 
programma voor een fonds voor
macroregionale ontwikkeling, betreffen 
het boekjaar en omvatten op het niveau van 
elke prioritaire as:

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het
gemeenschappelijk strategisch kader.
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Amendement 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 129

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 129 Schrappen
Indiening van informatie
De lidstaat dient de in artikel 75, lid 1, 
bedoelde documenten in voor elk jaar 
vanaf 2016 tot en met 2022.

Or. es

Amendement 1735
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 129 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat dient de in artikel 75, lid 1, 
bedoelde documenten in voor elk jaar 
vanaf 2016 tot en met 2022.

Schrappen

Or. de

Amendement 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 129 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat dient de in artikel 75, lid 1, 
bedoelde documenten in voor elk jaar 

De lidstaat, of de groep van lidstaten die 
een fonds voor macroregionale 
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vanaf 2016 tot en met 2022. ontwikkeling hebben opgericht, dient de in 
artikel 75, lid 1, bedoelde documenten in 
voor elk jaar vanaf 2016 tot en met 2022.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1737
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Amendement 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. es

Amendement 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 130 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor het jaarlijkse saldo dat als gevolg 
van de goedkeuring van de rekeningen van 
de lidstaat kan worden teruggevorderd, 
wordt een invorderingsopdracht van de 
Commissie opgesteld. Het aan de lidstaat te 
betalen jaarlijkse saldo wordt opgeteld bij 
de volgende tussentijdse betaling die de 
Commissie na de goedkeuring van de 
rekeningen verricht.

2. Voor het jaarlijkse saldo dat als gevolg 
van de goedkeuring van de rekeningen van 
de lidstaat, of de groep van lidstaten die 
een fonds voor macroregionale 
ontwikkeling hebben opgericht, kan 
worden teruggevorderd, wordt een 
invorderingsopdracht van de Commissie 
opgesteld. Het aan de lidstaat, of de groep 
van lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling hebben 
opgericht, te betalen jaarlijkse saldo wordt 
opgeteld bij de volgende tussentijdse 
betaling die de Commissie na de 
goedkeuring van de rekeningen verricht.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Amendement 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 130 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie om aan een lidstaat 
toe te schrijven redenen niet in staat is de 
rekeningen uiterlijk op 30 april van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar goed 
te keuren, geeft de Commissie de lidstaat 
kennis van de maatregelen die de beheers-
of auditautoriteit moet nemen, of van de 
aanvullende onderzoeken die de 
Commissie voorstelt te verrichten 
overeenkomstig artikel 65, leden 2 en 3.

3. Als de Commissie om aan een lidstaat, 
of de groep van lidstaten die een fonds 
voor macroregionale ontwikkeling hebben 
opgericht, toe te schrijven redenen niet in 
staat is de rekeningen uiterlijk op 30 april 
van het jaar volgend op het einde van het 
boekjaar goed te keuren, geeft de 
Commissie de lidstaat, of de groep van 
lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling hebben 
opgericht, kennis van de maatregelen die 
de beheers- of auditautoriteit moet nemen, 
of van de aanvullende onderzoeken die de 
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Commissie voorstelt te verrichten 
overeenkomstig artikel 65, leden 2 en 3.

Or. sk

Motivering

Waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen in het onderdeel innovatie van het 
gemeenschappelijk strategisch kader.


