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Amendement 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 131

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 131 Schrappen
Jaarlijkse afsluiting
1. Voor het EFRO en het Cohesiefonds 
wordt in de jaarrekeningen voor elk 
operationeel programma op het niveau 
van elke prioritaire as een lijst van tijdens 
het boekjaar voltooide concrete acties 
opgenomen. De in de rekeningen 
opgenomen uitgaven in verband met deze 
concrete acties worden, onder voorbehoud 
van de goedkeuring van de rekeningen, 
als afgesloten beschouwd.
2. Voor het ESF worden de in de 
rekeningen opgenomen uitgaven 
waarover een goedkeuringsbesluit wordt 
genomen, als afgesloten beschouwd.

Or. es

Amendement 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 131 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het EFRO en het Cohesiefonds 
wordt in de jaarrekeningen voor elk 
operationeel programma op het niveau van 
elke prioritaire as een lijst van tijdens het 
boekjaar voltooide concrete acties 
opgenomen. De in de rekeningen 
opgenomen uitgaven in verband met deze
concrete acties worden, onder voorbehoud 
van de goedkeuring van de rekeningen, als 

1. Voor het EFRO en het Cohesiefonds 
wordt in de jaarrekeningen voor elk 
operationeel programma of 
fondsprogramma voor macroregionale 
ontwikkeling op het niveau van elke 
prioritaire as een lijst van tijdens het 
boekjaar voltooide concrete acties 
opgenomen. De in de rekeningen 
opgenomen uitgaven in verband met deze 
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afgesloten beschouwd. concrete acties worden, onder voorbehoud 
van de goedkeuring van de rekeningen, als 
afgesloten beschouwd.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 132 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de voorschriften voor 
staatssteun zorgt de beheersautoriteit 
ervoor dat alle ondersteunende documenten 
over concrete acties gedurende drie jaar op 
verzoek aan de Commissie en de Europese 
Rekenkamer ter beschikking worden 
gesteld. Deze termijn van drie jaar gaat in
op 31 december van het jaar waarin de 
rekeningen overeenkomstig artikel 130 
worden goedgekeurd of uiterlijk op de 
datum waarop het eindsaldo wordt betaald.

Onverminderd de voorschriften voor 
staatssteun zorgt de beheersautoriteit 
ervoor dat alle ondersteunende documenten 
over concrete acties gedurende drie jaar op 
verzoek aan de Commissie en de Europese 
Rekenkamer ter beschikking worden 
gesteld. Deze termijn van drie jaar gaat in 
op de datum waarop het eindsaldo wordt 
betaald.

Or. es

Amendement 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – afdeling 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afsluiting van operationele programma’s Afsluiting van operationele programma’s 
en fondsprogramma's voor 
macroregionale ontwikkeling
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Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 133 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indiening van afsluitingsdocumenten en 
betaling van het eindsaldo

Indiening van afsluitingsdocumenten voor 
operationele programma’s en 
fondsprogramma's voor macroregionale 
ontwikkeling en betaling van het eindsaldo

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 133 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een eindverslag over de uitvoering van 
het operationele programma; en

b) een eindverslag over de uitvoering van 
het operationele programma of het 
fondsprogramma voor macroregionale 
ontwikkeling;

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
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strategisch kader.

Amendement 1747
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 133 – lid 2 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) De begunstigde moet de volledige 
eindbetaling van het saldo binnen de 
termijnen en volgens de door de Europese 
richtlijn betreffende betalingsachterstand 
vastgestelde voorwaarden ontvangen;

Or. en

Amendement 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan de tussentijdse 
betalingen op het niveau van prioritaire 
assen of operationele programma’s geheel 
of gedeeltelijk schorsen als:

1. De Commissie kan de tussentijdse 
betalingen op het niveau van prioritaire 
assen of operationele programma’s of van 
fondsprogramma's voor macroregionale 
ontwikkeling geheel of gedeeltelijk 
schorsen als:

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1749
Monika Smolková, Anna Záborská
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het beheers- en controlesysteem van het 
operationele programma ernstige 
tekortkomingen vertoont waarvoor geen 
corrigerende maatregelen zijn genomen;

a) het beheers- en controlesysteem van het 
operationele programma of het 
fondsprogramma voor macroregionale 
ontwikkeling ernstige tekortkomingen
vertoont waarvoor geen corrigerende 
maatregelen zijn genomen;

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de lidstaat heeft nagelaten de nodige 
maatregelen te nemen om een einde te 
maken aan de situatie op grond waarvan de 
betalingen krachtens artikel 74 zijn 
uitgesteld;

c) de lidstaat, of de groep lidstaten die een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling 
heeft opgezet, heeft nagelaten de nodige 
maatregelen te nemen om een einde te 
maken aan de situatie op grond waarvan de 
betalingen krachtens artikel 74 zijn 
uitgesteld;

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de kwaliteit en betrouwbaarheid van het 
toezichtsysteem of de gegevens over 
gemeenschappelijke en specifieke 
indicatoren ernstige tekortkomingen 
vertonen;

d) de kwaliteit en betrouwbaarheid van het 
toezichtsysteem ernstige tekortkomingen 
vertonen;

Or. en

Amendement 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de lidstaat heeft nagelaten in het 
operationele programma opgenomen 
maatregelen te nemen die nodig zijn om 
aan de ex-antevoorwaarden te voldoen;

Schrappen

Or. en

Amendement 1753
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de lidstaat heeft nagelaten in het 
operationele programma opgenomen 
maatregelen te nemen die nodig zijn om 
aan de ex-antevoorwaarden te voldoen;

Schrappen

Or. it
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Motivering

De schorsing van alle of een deel van de tussentijdse betalingen door de Commissie kan niet 
als gerechtvaardigd worden beschouwd behalve in gevallen waarin het beheers- en 
controlesysteem ernstige tekortkomingen vertoont.

Amendement 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de lidstaat heeft nagelaten in het 
operationele programma opgenomen 
maatregelen te nemen die nodig zijn om 
aan de ex-antevoorwaarden te voldoen;

e) de lidstaat, of de groep lidstaten die een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling 
heeft opgezet, heeft nagelaten in het 
operationele programma of het 
fondsprogramma voor macroregionale 
ontwikkeling opgenomen maatregelen te 
nemen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen;

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een evaluatie van de prestaties heeft 
uitgewezen dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioritaire 
as niet zijn bereikt;

Schrappen
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Or. en

Amendement 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een evaluatie van de prestaties heeft 
uitgewezen dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioritaire 
as niet zijn bereikt;

Schrappen

Or. en

Amendement 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een evaluatie van de prestaties heeft 
uitgewezen dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioritaire 
as niet zijn bereikt;

Schrappen

Or. es

Amendement 1758
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een evaluatie van de prestaties heeft 
uitgewezen dat de in het prestatiekader 

Schrappen
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vastgestelde mijlpalen voor een prioritaire 
as niet zijn bereikt;

Or. pt

Amendement 1759
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een evaluatie van de prestaties heeft 
uitgewezen dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioritaire 
as niet zijn bereikt;

Schrappen

Or. it

Motivering

De schorsing van alle of een deel van de tussentijdse betalingen door de Commissie kan niet 
als gerechtvaardigd worden beschouwd behalve in gevallen waarin het beheers- en 
controlesysteem ernstige tekortkomingen vertoont.

Amendement 1760
Erminia Mazzoni

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de lidstaat niet of niet naar 
tevredenheid antwoordt overeenkomstig 
artikel 20, lid 3.

Schrappen

Or. en

Amendement 1761
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 134 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de lidstaat niet of niet naar 
tevredenheid antwoordt overeenkomstig 
artikel 20, lid 3.

Schrappen

Or. en

Amendement 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de lidstaat niet of niet naar 
tevredenheid antwoordt overeenkomstig 
artikel 20, lid 3.

Schrappen

Or. en

Amendement 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de lidstaat niet of niet naar 
tevredenheid antwoordt overeenkomstig 
artikel 20, lid 3.

Schrappen

Or. es
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Amendement 1764
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de lidstaat niet of niet naar 
tevredenheid antwoordt overeenkomstig 
artikel 20, lid 3.

Schrappen

Or. it

Motivering

De schorsing van alle of een deel van de tussentijdse betalingen door de Commissie kan niet 
als gerechtvaardigd worden beschouwd behalve in gevallen waarin het beheers- en 
controlesysteem ernstige tekortkomingen vertoont.

Amendement 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de lidstaat niet of niet naar tevredenheid 
antwoordt overeenkomstig artikel 20, lid 3.

g) de lidstaat, of de groep lidstaten die een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling 
heeft opgezet, niet of niet naar 
tevredenheid antwoordt overeenkomstig 
artikel 20, lid 5.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1766
Salvatore Caronna
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Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen besluiten de 
tussentijdse betalingen geheel of 
gedeeltelijk te schorsen nadat zij de 
lidstaat in de gelegenheid heeft gesteld 
opmerkingen te maken.

Schrappen

Or. it

Motivering

De schorsing van alle of een deel van de tussentijdse betalingen door de Commissie kan niet 
als gerechtvaardigd worden beschouwd behalve in gevallen waarin het beheers- en 
controlesysteem ernstige tekortkomingen vertoont.

Amendement 1767
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen besluiten de 
tussentijdse betalingen geheel of 
gedeeltelijk te schorsen nadat zij de lidstaat 
in de gelegenheid heeft gesteld 
opmerkingen te maken.

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen besluiten de 
tussentijdse betalingen geheel of 
gedeeltelijk te schorsen nadat zij de 
lidstaat, of de groep lidstaten die een fonds 
voor macroregionale ontwikkeling heeft 
opgezet, in de gelegenheid heeft gesteld 
opmerkingen te maken.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.
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Amendement 1768
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie heft de gehele of 
gedeeltelijke schorsing van de tussentijdse 
betalingen op als de lidstaat de nodige 
maatregelen heeft genomen om opheffing 
van de schorsing mogelijk te maken.

Schrappen

Or. it

Motivering

De schorsing van alle of een deel van de tussentijdse betalingen door de Commissie kan niet 
als gerechtvaardigd worden beschouwd behalve in gevallen waarin het beheers- en 
controlesysteem ernstige tekortkomingen vertoont.

Amendement 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 134 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie heft de gehele of 
gedeeltelijke schorsing van de tussentijdse 
betalingen op als de lidstaat de nodige 
maatregelen heeft genomen om opheffing 
van de schorsing mogelijk te maken.

3. De Commissie heft de gehele of 
gedeeltelijke schorsing van de tussentijdse 
betalingen op als de lidstaat, of de groep 
lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling heeft 
opgezet, de nodige maatregelen heeft 
genomen om opheffing van de schorsing 
mogelijk te maken.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.
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Amendement 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 135 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zijn in eerste instantie 
verantwoordelijk voor het onderzoeken van 
onregelmatigheden, voor het toepassen van 
de vereiste financiële correcties en voor het 
doen van terugvorderingen. Bij een 
systemische onregelmatigheid breidt de 
lidstaat zijn onderzoek uit tot alle concrete 
acties die daarbij betrokken kunnen zijn.

1. De lidstaten, of de groepen lidstaten die 
fondsen voor macroregionale 
ontwikkeling hebben opgezet, zijn in 
eerste instantie verantwoordelijk voor het 
onderzoeken van onregelmatigheden, voor 
het toepassen van de vereiste financiële 
correcties en voor het doen van 
terugvorderingen. Bij een systemische 
onregelmatigheid breidt de lidstaat, of de 
groep lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling heeft 
opgezet, zijn onderzoek uit tot alle concrete 
acties die daarbij betrokken kunnen zijn.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 135 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat past de financiële correcties 
toe die noodzakelijk zijn in verband met 
individuele of systemische 
onregelmatigheden die bij concrete acties 
of operationele programma’s zijn 
geconstateerd. Financiële correcties 
bestaan in een volledige of gedeeltelijke 

2. De lidstaat, of de groep lidstaten die een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling 
heeft opgezet, past de financiële correcties 
toe die noodzakelijk zijn in verband met 
individuele of systemische 
onregelmatigheden die bij concrete acties 
of operationele programma’s en 
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intrekking van de overheidsbijdrage aan 
een concrete actie of operationeel 
programma. De lidstaat houdt rekening met 
de aard en de ernst van de 
onregelmatigheden en met het financiële 
verlies voor de Fondsen en past een 
evenredige correctie toe. Financiële 
correcties worden door de beheersautoriteit 
opgenomen in de jaarrekeningen voor het 
boekjaar waarin tot de intrekking wordt 
besloten.

fondsprogramma's voor macroregionale 
ontwikkeling zijn geconstateerd. 
Financiële correcties bestaan in een 
volledige of gedeeltelijke intrekking van de 
overheidsbijdrage aan een concrete actie of 
operationeel programma of 
fondsprogramma voor macroregionale 
ontwikkeling. De lidstaat houdt rekening 
met de aard en de ernst van de 
onregelmatigheden en met het financiële 
verlies voor de Fondsen en past een 
evenredige correctie toe. Financiële 
correcties worden door de beheersautoriteit 
opgenomen in de jaarrekeningen voor het 
boekjaar waarin tot de intrekking wordt 
besloten.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 135 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenkomstig lid 2 ingetrokken 
bijdrage uit de Fondsen kan door de 
lidstaat, behoudens lid 4, worden 
hergebruikt binnen het betrokken 
operationele programma.

3. De overeenkomstig lid 2 ingetrokken 
bijdrage uit de Fondsen kan door de 
lidstaat, behoudens lid 4, worden 
hergebruikt binnen het betrokken 
operationele programma of 
fondsprogramma voor macroregionale 
ontwikkeling.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.
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Amendement 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 136 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie past overeenkomstig 
artikel 77 financiële correcties toe door de 
bijdrage van de Unie aan een operationeel 
programma door middel van 
uitvoeringshandelingen volledig of 
gedeeltelijk in te trekken als zij, na het 
nodige onderzoek, tot de conclusie komt 
dat:

De Commissie past overeenkomstig 
artikel 77 financiële correcties toe door de 
bijdrage van de Unie aan een operationeel 
programma of een fondsprogramma voor 
macroregionale ontwikkeling door middel 
van uitvoeringshandelingen volledig of 
gedeeltelijk in te trekken als zij, na het 
nodige onderzoek, tot de conclusie komt 
dat:

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 136 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het beheers- en controlesysteem van het 
operationele programma ernstige 
tekortkomingen vertoont die de reeds voor 
het operationele programma betaalde 
bijdrage van de Unie in gevaar brengen;

a) het beheers- en controlesysteem van het 
operationele programma of het 
fondsprogramma voor macroregionale 
ontwikkeling ernstige tekortkomingen 
vertoont die de reeds voor het operationele 
programma of het fondsprogramma voor 
macroregionale ontwikkeling betaalde 
bijdrage van de Unie in gevaar brengen;

Or. sk
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Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 136 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de lidstaat niet aan zijn verplichtingen 
uit hoofde van artikel 135 heeft voldaan 
voordat de in dit lid bedoelde 
correctieprocedure werd ingeleid;

b) de lidstaat, of de groep lidstaten die een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling 
heeft opgezet, niet aan zijn verplichtingen 
uit hoofde van artikel 135 heeft voldaan 
voordat de in dit lid bedoelde 
correctieprocedure werd ingeleid;

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 136 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de uitgaven in een betalingsaanvraag 
onregelmatigheden vertonen die niet door 
de lidstaat zijn gecorrigeerd voordat de in 
dit lid bedoelde correctieprocedure werd 
ingeleid.

c) de uitgaven in een betalingsaanvraag 
onregelmatigheden vertonen die niet door 
de lidstaat, of de groep lidstaten die een 
fonds voor macroregionale ontwikkeling 
heeft opgezet, zijn gecorrigeerd voordat de 
in dit lid bedoelde correctieprocedure werd 
ingeleid.

Or. sk
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Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 136 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie houdt bij de vaststelling 
van het bedrag van een correctie 
overeenkomstig lid 1, rekening met de aard 
en de ernst van de onregelmatigheid, en 
met de omvang en de financiële 
consequenties van de tekortkomingen in 
beheers- en controlesystemen die in het 
betrokken operationele programma zijn 
geconstateerd.

2. De Commissie houdt bij de vaststelling 
van het bedrag van een correctie 
overeenkomstig lid 1, rekening met de aard 
en de ernst van de onregelmatigheid, en 
met de omvang en de financiële 
consequenties van de tekortkomingen in 
beheers- en controlesystemen die in het 
betrokken operationele programma of 
fondsprogramma voor macroregionale 
ontwikkeling zijn geconstateerd.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 136 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Commissie haar standpunt 
baseert op verslagen van andere auditeurs 
dan die van haar eigen diensten, trekt zij 
met betrekking tot de financiële 
consequenties haar eigen conclusies, na 
onderzoek van de op grond van 

3. Wanneer de Commissie haar standpunt 
baseert op verslagen van andere auditeurs 
dan die van haar eigen diensten, trekt zij 
met betrekking tot de financiële 
consequenties haar eigen conclusies, na 
onderzoek van de op grond van 
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artikel 135, lid 2, door de betrokken 
lidstaat genomen maatregelen, de 
overeenkomstig artikel 112, lid 3, gedane 
kennisgevingen en de eventuele 
antwoorden van de lidstaat.

artikel 135, lid 2, door de betrokken 
lidstaat, of de groep lidstaten die een fonds 
voor macroregionale ontwikkeling heeft 
opgezet, genomen maatregelen, de 
overeenkomstig artikel 112, lid 3, gedane 
kennisgevingen en de eventuele 
antwoorden van de lidstaat of de groep 
lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling heeft 
opgezet.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 136 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het operationele programma vaststelt dat 
ernstig tekortgeschoten is bij het bereiken 
van de in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen, kan zij door middel van 
uitvoeringshandelingen financiële 
correcties voor de betrokken prioritaire 
assen toepassen.

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het operationele programma of het 
fondsprogramma voor macroregionale 
ontwikkeling vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen, kan zij door middel van 
uitvoeringshandelingen financiële 
correcties voor de betrokken prioritaire 
assen toepassen.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.
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Amendement 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 136 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een lidstaat zijn in artikel 86 
vermelde verplichtingen niet nakomt, kan 
de Commissie, evenredig aan de mate van 
niet-nakoming van deze verplichtingen, 
een financiële correctie toepassen door de 
bijdrage van de structuurfondsen aan de 
betrokken lidstaat geheel of gedeeltelijk in 
te trekken.

5. Wanneer een lidstaat, of een groep 
lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling heeft 
opgezet, zijn in artikel 86 vermelde 
verplichtingen niet nakomt, kan de 
Commissie, evenredig aan de mate van 
niet-nakoming van deze verplichtingen, 
een financiële correctie toepassen door de 
bijdrage van de structuurfondsen aan de 
betrokken lidstaat, of de groep lidstaten die 
een fonds voor macroregionale 
ontwikkeling heeft opgezet, geheel of 
gedeeltelijk in te trekken.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 137 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat de Commissie tot een financiële 
correctie besluit, leidt zij de procedure in 
door de lidstaat in kennis te stellen van de 
voorlopige conclusies van haar onderzoek 
en hem te verzoeken binnen twee maanden 
zijn opmerkingen te doen toekomen.

1. Voordat de Commissie tot een financiële 
correctie besluit, leidt zij de procedure in 
door de lidstaat, of de groep lidstaten die 
een fonds voor macroregionale 
ontwikkeling heeft opgezet, in kennis te 
stellen van de voorlopige conclusies van 
haar onderzoek en de lidstaat, of de groep 
lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling heeft 



AM\903907NL.doc 23/89 PE491.058v01-00

NL

opgezet, te verzoeken binnen twee 
maanden zijn opmerkingen te doen 
toekomen.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 137 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat de Commissie tot een financiële 
correctie besluit, leidt zij de procedure in 
door de lidstaat in kennis te stellen van de 
voorlopige conclusies van haar onderzoek 
en hem te verzoeken binnen twee maanden 
zijn opmerkingen te doen toekomen.

1. Voordat de Commissie tot een financiële 
correctie besluit, leidt zij de procedure in 
door de lidstaat in kennis te stellen van de 
voorlopige conclusies van haar onderzoek 
en hem te verzoeken binnen drie maanden 
zijn opmerkingen te doen toekomen.

Or. en

Amendement 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 137 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als de Commissie een geëxtrapoleerde 
of forfaitaire financiële correctie voorstelt, 
wordt de lidstaat in de gelegenheid gesteld 
om, door onderzoek van de betrokken 
documentatie, aan te tonen dat de 
werkelijke omvang van de 
onregelmatigheid geringer is dan de 
Commissie in haar beoordeling stelt. In 

2. Als de Commissie een geëxtrapoleerde 
of forfaitaire financiële correctie voorstelt, 
wordt de lidstaat, of de groep lidstaten die 
een fonds voor macroregionale 
ontwikkeling heeft opgezet, in de 
gelegenheid gesteld om, door onderzoek 
van de betrokken documentatie, aan te 
tonen dat de werkelijke omvang van de 
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overleg met de Commissie kan de lidstaat 
dit onderzoek beperken tot een passend 
deel of passende steekproef van de 
betrokken documentatie. Behalve in naar 
behoren gemotiveerde gevallen mag dit 
onderzoek niet langer duren dan een 
aanvullende termijn van twee maanden na 
de in lid 1 bedoelde termijn van twee 
maanden.

onregelmatigheid geringer is dan de 
Commissie in haar beoordeling stelt. In 
overleg met de Commissie kan de lidstaat,
of de groep lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling heeft 
opgezet, dit onderzoek beperken tot een 
passend deel of passende steekproef van de 
betrokken documentatie. Behalve in naar 
behoren gemotiveerde gevallen mag dit 
onderzoek niet langer duren dan een 
aanvullende termijn van twee maanden na 
de in lid 1 bedoelde termijn van twee 
maanden.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1784
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 137 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie houdt rekening met alle 
bewijsstukken die de lidstaat binnen de in 
de leden 1 en 2 bedoelde termijnen 
aanvoert.

3. De Commissie houdt rekening met alle 
bewijsstukken die de lidstaat, of de groep 
lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling heeft 
opgezet, binnen de in de leden 1 en 2 
bedoelde termijnen aanvoert.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.
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Amendement 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 137 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de lidstaat de voorlopige conclusies 
van de Commissie niet aanvaardt, nodigt 
de Commissie de lidstaat uit voor een 
hoorzitting om te waarborgen dat zij haar 
conclusies over de toepassing van de 
financiële correctie op alle relevante 
informatie en opmerkingen kan baseren.

4. Als de lidstaat de voorlopige conclusies 
van de Commissie niet aanvaardt, nodigt 
de Commissie de lidstaat, of de groep 
lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling heeft 
opgezet, uit voor een hoorzitting om te 
waarborgen dat zij haar conclusies over de 
toepassing van de financiële correctie op 
alle relevante informatie en opmerkingen 
kan baseren.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 137 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als de Commissie financiële correcties 
toepast, doet zij dit door middel van 
uitvoeringshandelingen en binnen zes 
maanden na de datum van de hoorzitting, 
of als de lidstaat ermee instemt na de 
hoorzitting aanvullende informatie in te 
dienen, binnen zes maanden na de datum 
van ontvangst van die informatie. De 
Commissie houdt rekening met alle in de 
loop van de procedure ingediende 
informatie en opmerkingen. Als er geen 
hoorzitting plaatsvindt, begint de termijn 

5. Als de Commissie financiële correcties 
toepast, doet zij dit door middel van 
uitvoeringshandelingen en binnen zes 
maanden na de datum van de hoorzitting, 
of als de lidstaat, of de groep lidstaten die 
een fonds voor macroregionale 
ontwikkeling heeft opgezet, ermee instemt 
na de hoorzitting aanvullende informatie in 
te dienen, binnen zes maanden na de datum 
van ontvangst van die informatie. De 
Commissie houdt rekening met alle in de 
loop van de procedure ingediende 
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van zes maanden twee maanden na de 
datum van de door de Commissie 
gezonden uitnodiging voor de hoorzitting.

informatie en opmerkingen. Als er geen 
hoorzitting plaatsvindt, begint de termijn 
van zes maanden twee maanden na de 
datum van de door de Commissie 
gezonden uitnodiging voor de hoorzitting.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 137 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de Commissie of de Europese 
Rekenkamer onregelmatigheden in de 
naar de Commissie gestuurde 
jaarrekeningen ontdekt, wordt de steun 
uit de Fondsen aan het operationele 
programma door de resulterende 
financiële correctie verlaagd.

Schrappen

Or. en

Amendement 1788
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 137 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de Commissie of de Europese 
Rekenkamer onregelmatigheden in de 
naar de Commissie gestuurde 
jaarrekeningen ontdekt, wordt de steun 
uit de Fondsen aan het operationele 

Schrappen
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programma door de resulterende 
financiële correctie verlaagd.

Or. en

Amendement 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 137 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de Commissie of de Europese 
Rekenkamer onregelmatigheden in de naar 
de Commissie gestuurde jaarrekeningen 
ontdekt, wordt de steun uit de Fondsen aan 
het operationele programma door de 
resulterende financiële correctie verlaagd.

6. Wanneer de Commissie of de Europese 
Rekenkamer onregelmatigheden in de naar 
de Commissie gestuurde jaarrekeningen 
ontdekt, wordt de steun uit de Fondsen aan 
het operationele programma of het 
fondsprogramma voor macroregionale 
ontwikkeling door de resulterende 
financiële correctie verlaagd.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 137 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien een in financiële 
moeilijkheden verkerende lidstaat aan de 
in artikel 22, lid 1, vastgelegde 
voorwaarden voldoet, stelt de Commissie 
op verzoek middels een 
uitvoeringshandeling een speciaal 
programma in onder centraal beheer 
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overeenkomstig artikel 53 bis van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002, 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 groei, met name in op het 
bedrijfsleven gerichte 
infrastructuurprojecten.

Or. de

Amendement 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 138 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen van de lidstaten Verplichtingen van de lidstaten en de 
groepen lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling hebben 
opgezet

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 138 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een financiële correctie door de 
Commissie laat de verplichting van de 
lidstaat tot terugvordering van bedragen op 

Een financiële correctie door de 
Commissie laat de verplichting van de 
lidstaat, of de verplichting van de groep 
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grond van artikel 135, lid 2, van deze 
verordening en tot terugvordering van 
staatssteun op grond van artikel 107, lid 1, 
van het Verdrag en van artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 659/199939 van de 
Raad onverlet.

lidstaten die een fonds voor 
macroregionale ontwikkeling heeft 
opgezet, tot terugvordering van bedragen 
op grond van artikel 135, lid 2, van deze 
verordening en tot terugvordering van 
staatssteun op grond van artikel 107, lid 1, 
van het Verdrag en van artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 659/199939 van de 
Raad onverlet.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – titel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evenredige controle van operationele 
programma’s

Evenredige controle van operationele 
programma’s en fondsprogramma's voor 
macroregionale ontwikkeling

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 140 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evenredige controle van operationele Evenredige controle van operationele 
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programma’s programma’s en fondsprogramma's voor 
macroregionale ontwikkeling

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 140 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 
100 000 EUR bedragen, worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit, die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar, verricht door de 
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 250 
000 EUR bedragen, worden voorafgaand 
aan de afsluiting van alle betrokken 
uitgaven uit hoofde van artikel 131 
onderworpen aan niet meer dan één audit, 
die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar, verricht door de 
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

Or. en

Amendement 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 140 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 100 
000 EUR bedragen, worden voorafgaand 
aan de afsluiting van alle betrokken 
uitgaven uit hoofde van artikel 131 
onderworpen aan niet meer dan één audit, 
die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar, verricht door de 
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 200 
000 EUR bedragen, worden voorafgaand 
aan de afsluiting van alle betrokken 
uitgaven uit hoofde van artikel 131 
onderworpen aan niet meer dan één audit, 
die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar, verricht door de 
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

Or. en

Amendement 1797
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 140 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 100 
000 EUR bedragen, worden voorafgaand 
aan de afsluiting van alle betrokken 
uitgaven uit hoofde van artikel 131 
onderworpen aan niet meer dan één audit, 
die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar, verricht door de 
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 250 
000 EUR bedragen, worden voorafgaand 
aan de afsluiting van alle betrokken 
uitgaven uit hoofde van artikel 131 
onderworpen aan niet meer dan één audit, 
die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar, verricht door de 
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

Or. en
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Amendement 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 140 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 100 
000 EUR bedragen, worden voorafgaand 
aan de afsluiting van alle betrokken 
uitgaven uit hoofde van artikel 131 
onderworpen aan niet meer dan één audit, 
die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar, verricht door de
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 250 
000 EUR bedragen, worden voorafgaand 
aan de afsluiting van alle betrokken 
uitgaven uit hoofde van artikel 131 
onderworpen aan niet meer dan één audit. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit per boekjaar. Deze bepalingen 
laten lid 4 onverlet.

Or. it

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de controle waaronder operationele programma's vallen, 
daadwerkelijk evenredig is, stelt dit amendement voor dat concrete acties waarvoor de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 250 000 EUR bedragen, worden onderworpen aan niet 
meer dan één audit.

Amendement 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 140 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor operationele programma’s 
waarvoor het recentste auditoordeel niet op 
significante tekortkomingen wijst, kan de 
Commissie op de eerstvolgende 

2. Voor operationele programma’s of 
fondsprogramma's voor macroregionale 
ontwikkeling waarvoor het recentste 
auditoordeel niet op significante 
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vergadering als bedoeld in artikel 118, 
lid 3, met de auditautoriteit overeenkomen 
minder auditwerkzaamheden te verrichten, 
zodat deze werkzaamheden evenredig zijn 
met het vastgestelde risico. In dat geval 
verricht de Commissie zelf geen audits ter 
plaatse, tenzij er aanwijzingen zijn voor 
tekortkomingen in het beheers- en 
controlesysteem die van invloed zijn op 
uitgaven die bij de Commissie zijn 
gedeclareerd in een boekjaar waarvoor de 
rekeningen zijn goedgekeurd.

tekortkomingen wijst, kan de Commissie 
op de eerstvolgende vergadering als 
bedoeld in artikel 118, lid 3, met de 
auditautoriteit overeenkomen minder 
auditwerkzaamheden te verrichten, zodat 
deze werkzaamheden evenredig zijn met 
het vastgestelde risico. In dat geval verricht 
de Commissie zelf geen audits ter plaatse, 
tenzij er aanwijzingen zijn voor 
tekortkomingen in het beheers- en 
controlesysteem die van invloed zijn op 
uitgaven die bij de Commissie zijn 
gedeclareerd in een boekjaar waarvoor de 
rekeningen zijn goedgekeurd.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 140 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor operationele programma’s 
waarvoor de Commissie concludeert op het 
oordeel van de auditautoriteit te kunnen 
vertrouwen, kan zij met de auditautoriteit 
overeenkomen haar audits ter plaatse te
beperken tot een audit van de 
werkzaamheden van de auditautoriteit, 
tenzij er bewijzen zijn voor 
tekortkomingen in het werk van de 
auditautoriteit voor een boekjaar waarvoor 
de rekeningen zijn goedgekeurd.

3. Voor operationele programma’s of 
fondsprogramma's voor macroregionale 
ontwikkeling waarvoor de Commissie 
concludeert op het oordeel van de 
auditautoriteit te kunnen vertrouwen, kan 
zij met de auditautoriteit overeenkomen 
haar audits ter plaatse te beperken tot een 
audit van de werkzaamheden van de 
auditautoriteit, tenzij er bewijzen zijn voor 
tekortkomingen in het werk van de 
auditautoriteit voor een boekjaar waarvoor 
de rekeningen zijn goedgekeurd.

Or. sk
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Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 140 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd lid 1 kunnen de 
auditautoriteit en de Commissie audits voor 
concrete acties verrichten wanneer een 
risicobeoordeling uitwijst dat er een 
specifiek risico voor onregelmatigheden of 
fraude bestaat, wanneer er bewijzen zijn 
voor ernstige tekortkomingen in het 
beheers- en controlesysteem van het 
betrokken operationele programma, 
alsmede in de drie jaar na de afsluiting van 
alle uitgaven van een concrete actie 
krachtens artikel 131, in het kader van een 
auditsteekproef. De Commissie kan te allen 
tijde audits van concrete acties verrichten 
om de werkzaamheden van een 
auditautoriteit te controleren door de 
auditactiviteit van die autoriteit te herhalen.

4. Onverminderd lid 1 kunnen de 
auditautoriteit en de Commissie audits voor 
concrete acties verrichten wanneer een 
risicobeoordeling uitwijst dat er een 
specifiek risico voor onregelmatigheden of 
fraude bestaat, wanneer er bewijzen zijn 
voor ernstige tekortkomingen in het 
beheers- en controlesysteem van het 
betrokken operationele programma of het 
fondsprogramma voor macroregionale 
ontwikkeling, alsmede in de drie jaar na de 
afsluiting van alle uitgaven van een 
concrete actie krachtens artikel 131, in het 
kader van een auditsteekproef. De 
Commissie kan te allen tijde audits van 
concrete acties verrichten om de 
werkzaamheden van een auditautoriteit te 
controleren door de auditactiviteit van die 
autoriteit te herhalen.

Or. sk

Motivering

Houdt rekening met de opname van een innoverend gedeelte in het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Amendement 1802
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 142 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden en geldt 
niet met terugwerkende kracht.

Or. de

Motivering

Met het op de rechtszekerheid en om ondermijning van de doelstelling van het 
vereenvoudigen van administratieve procedures te voorkomen, mogen gedelegeerde 
handelingen niet met terugwerkende kracht gelden. 

Amendement 1803
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 142 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
Gedelegeerde handelingen gelden niet 
met terugwerkende kracht.

Or. de

Amendement 1804
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 142 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
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Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden. 
Gedelegeerde handelingen gelden niet 
met terugwerkende kracht.

Or. de

Motivering

Gedelegeerde handelingen met terugwerkende kracht leiden tot onzekerheid en wantrouwen 
bij de lokale autoriteiten wat betreft ontvangst van financiering en zorgen voor beperkingen 
van de administratieve capaciteit op alle niveaus.

Amendement 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 142 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in deze verordening bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt toegekend 
voor onbepaalde tijd met ingang van de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

2. De in deze verordening bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt toegekend 
voor één jaar met ingang van de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. es

Motivering

Het aan de Commissie toekennen van de bevoegdheid om EU-wetgeving gedurende een 
onbepaalde periode middels gedelegeerde handelingen vast te stellen, zou inhouden dat haar 
gedurende de volledige programmeringsperiode van 2014 tot 2020 
regelgevingsbevoegdheden zouden worden toevertrouwd, hetgeen tot een gebrek aan 
rechtszekerheid zou kunnen leiden.

Amendement 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage -I
Gemeenschappelijk strategisch kader

Dit kader is bedoeld om, in 
overeenstemming met artikel 10, de 
doelstellingen van de verschillende 
beleidsterreinen in specifieke regionale 
contexten te coördineren, te integreren en 
met elkaar in evenwicht te brengen en met 
name om de investeringsprioriteiten te 
coördineren en in evenwicht te brengen 
met de in artikel 9 vastgelegde 
thematische doelstellingen.
1. Horizontale beginselen en uitdagingen
1.1 Partnerschap en meerlagig bestuur
1.1.1. Het beginsel van meerlagig bestuur 
vereist een gecoördineerd optreden dat 
aansluit op de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid en 
gebaseerd is op partnerschappen. Dit 
beginsel moet eveneens de vorm
aannemen van operationele, 
geïnstitutionaliseerde samenwerking, met 
name wat de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van het EU-beleid 
betreft. Door in deze verordening expliciet 
te verwijzen naar het beginsel van 
meerlagig bestuur, wordt dat beginsel 
versterkt en wordt een toegevoegde 
waarde geboden voor het eigenlijke 
cohesiebeleid.
1.1.2 Het beginsel van meerlagig bestuur 
moet geëerbiedigd worden om de 
totstandbrenging van sociale, 
economische en territoriale samenhang 
en de verwezenlijking van de EU-
prioriteiten van slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bevorderen.
1.1.3 Om een effectief meerlagig bestuur 
te verzekeren, moeten de lidstaten de 
volgende maatregelen treffen:
a) partnerschappen tot stand brengen 
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volgens de Europese gedragscode 
waarvan sprake in artikel 5;
b) coördinatiemechanismen instellen 
tussen de verschillende bestuursniveaus, 
in overeenstemming met de respectieve 
constitutionele bevoegdheden;
c) regelmatig verslag uitbrengen over de 
tenuitvoerlegging van de 
partnerschappen.
1.1.4 De partnerschappen moeten voor 
elke fase van de uitvoering van de onder 
het GSK vallende fondsen zo worden 
uitgewerkt dat de regionale en plaatselijke 
overheden rechtstreeks betrokken worden 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en van de 
programma’s, en bij de voorbereiding, 
tenuitvoerlegging, monitoring en 
evaluatie van die programma’s. Ook 
sociale en economische partners, andere
overheidsinstanties en organen die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, zoals milieupartners, 
niet-gouvernementele organisaties en 
organen die instaan voor de bevordering 
van gelijkheid en niet-discriminatie 
moeten bij dit proces betrokken worden 
om partnerschap in alle fases van de 
beleidsuitvoering te garanderen.
1.2 Duurzame ontwikkeling
1.2.1 Het beginsel van duurzame 
ontwikkeling, zoals bepaald in artikel 3 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU), heeft betrekking op een visie 
op vooruitgang waarin sociale, 
economische en milieuoverwegingen 
meegenomen worden in maatregelen om 
het welzijn en de levenskwaliteit van de 
huidige en toekomstige generaties te 
verbeteren.
1.2.2. Duurzame-
ontwikkelingsoverwegingen en het 
beginsel “de vervuiler betaalt” moeten 
daarom integraal deel uitmaken van elk 
plan, van bij het ontwerp tot bij de 
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uitvoering en tijdens de monitoring en de 
evaluatie ervan. Vrijstellingen van het 
beginsel “de vervuiler betaalt” mogen 
enkel toegestaan worden in uitzonderlijke 
gevallen, op voorwaarde dat er duidelijke 
maatregelen getroffen worden om de 
negatieve gevolgen te beperken.
1.2.3 Om de complexe uitdagingen 
waarmee zij geconfronteerd worden het 
hoofd te kunnen bieden, moeten de 
lidstaten en de regio’s alle beschikbare 
EU-beleidsinstrumenten aanwenden. Met 
name wat de aanpak van de 
klimaatverandering betreft, moeten de 
beschikbare middelen hoofdzakelijk 
bestemd worden voor preventieve en 
beperkende maatregelen. Nieuwe 
investeringen met steun uit de onder het 
GSK vallende fondsen moeten van die 
aard zijn dat ze inherent bestand zijn 
tegen de impact van de 
klimaatverandering en van 
natuurrampen.
1.2.4 Het EFRO en het CF moeten grote 
investeringen blijven doen in de 
infrastructuur in de lidstaten en de regio’s 
om te voldoen aan de eisen uit de 
kaderrichtlijn Water1 en andere relevante 
richtlijnen. Er bestaan reeds 
technologische oplossingen die moeten 
bijdragen tot duurzame maatregelen en er 
worden er steeds nieuwe naar voren 
geschoven, waardoor het noodzakelijk is 
dat het EFRO onderzoek op dit vlak blijft 
ondersteunen. Zulke steun moet een 
aanvulling vormen op de maatregelen die 
uit hoofde van Horizon 2020 getroffen 
worden. Via het ELFPO en het EFMZV 
kan financiering beschikbaar gesteld 
worden voor biodiversiteitsmaatregelen. 
Het ELFPO kan eveneens aangewend 
worden om grondbeheerders te 
ondersteunen in gevallen waarin 
verplichte milieuvereisten specifieke 
nadelen opleveren in een bepaald gebied.
1 PB ref.......Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
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oktober 2000.
1.2.5 Duurzame ontwikkeling nastreven 
mag geen technische oefening worden. 
Om ervoor te zorgen dat deze doelstelling 
geïntegreerd wordt in de werking van de 
onder het GSK vallende fondsen op het 
terrein, moeten de beheersautoriteiten 
deze doelstelling consequent en terdege in 
aanmerking nemen gedurende de 
volledige levenscyclus van het programma 
en moeten zij zich actiever inzetten om de 
negatieve milieueffecten van interventies 
tot een minimum te beperken, door onder 
meer de volgende maatregelen te treffen:
a) investeringen bestemmen voor de meest 
hulpbronnenefficiënte opties,
b) de behoefte aan investeringen 
zorgvuldig afwegen wanneer die 
investeringen aanzienlijke negatieve 
gevolgen hebben voor het milieu,
c) een langetermijnperspectief hanteren 
bij het vergelijken van de 
levenscycluskosten van de verschillende 
alternatieve investeringsmethoden,
d) meer gebruikmaken van groene 
overheidsopdrachten.
1.3 Bevordering van gelijkheid van 
mannen en vrouwen en non-discriminatie
1.3.1 De lidstaten en de regio’s moeten 
meer inspanningen leveren om 
ongelijkheden weg te werken, de 
gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen en discriminatie op basis van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of geloof, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid te bestrijden in alle 
fases van de uitvoering van de onder het 
GSK vallende fondsen.
1.3.2 De lidstaten en de regio’s moeten 
streven naar gelijkheid van mannen en 
vrouwen, zij moeten de nodige stappen 
ondernemen om discriminatie bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van activiteiten in het kader van 
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de programma’s met cofinanciering uit de 
onder het GSK vallende fondsen te 
voorkomen en moeten duidelijk aangeven 
welke maatregelen zij treffen om dit 
beginsel mee te nemen in de 
programma’s.
1.3.3 Een grotere participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, als 
werkgevers en als werknemers, zou de 
economie van de Unie nieuw leven 
inblazen. Het ontsluiten van het potentieel 
van die activiteitstoename door de 
werkgelegenheid bij vrouwen te vergroten 
is van essentieel belang om de 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te verwezenlijken. 
Belemmeringen voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen moeten 
daarom volledig worden weggewerkt. De 
lidstaten en de regio’s moeten ervoor 
zorgen dat naast het ESF ook het EFRO, 
het CF, het EFMZV en het ELFPO 
activiteiten financieren die de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen bevorderen, bijdragen tot een 
goede combinatie van werk en gezin en de 
kansen van vrouwelijke ondernemers ten 
goede komen.
1.3.4 Het monitoren en evalueren van de 
programma’s zal helpen om de impact te 
meten van de verwachte bijdrage van de 
onder het GSK vallende fondsen aan 
gendergelijkheid.
1.4 Toegankelijkheid
1.4.1 Alle aan de bevolking aangeboden 
producten en diensten met cofinanciering 
uit de onder het GSK vallende fondsen 
moeten toegankelijk zijn. Met name de 
toegankelijkheid tot de ontwikkelde 
milieu-, vervoers-, informatie- en 
communicatietechnologieën is van 
essentieel belang voor de integratie van 
achtergestelde bevolkingsgroepen, zoals 
mensen met een handicap.
1.4.2 Er moet absoluut voldoende 
rekening gehouden worden met de 
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behoeften van achtergestelde groepen 
opdat zij beter hun weg kunnen vinden op 
de arbeidsmarkt en volledig kunnen 
deelnemen aan de maatschappij.
1.4.3 De lidstaten en de regio’s moeten de 
sociale samenhang in alle regio’s van de 
EU blijven bevorderen, op gelijke voet met 
de economische en territoriale 
samenhang, om de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te kunnen 
verwezenlijken.
1.5 Demografie
1.5.1 De aanpassing aan de 
demografische veranderingen is een van 
de belangrijkste uitdagingen waaraan de 
lidstaten en de regio’s de komende 
decennia het hoofd zullen moeten bieden.
 De combinatie van een kleinere actieve 
bevolking en meer gepensioneerden zal 
extra druk zetten op de welvaartsstelsels 
van de lidstaten en bijgevolg ook op het 
economische concurrentievermogen van 
de Unie.

1.5.2 Demografische veranderingen 
leiden tot nieuwe uitdagingen. Zulke 
demografische veranderingen moeten 
bestudeerd worden en met name op 
regionaal en plaatselijk niveau aangepakt 
worden telkens wanneer er zich nieuwe 
demografische ontwikkelingen voordoen. 
De lidstaten en de regio’s moeten 
vertrouwen op de onder het GSK vallende 
fondsen om aangepaste strategieën uit te 
werken om demografische problemen aan 
te pakken en kansen te creëren om de 
“zilveren economie” te ontwikkelen. 
1.5.3 Betere banenkansen creëren voor 
ouderen zal talloze voordelen opleveren 
voor de bevolking, de samenleving en de 
overheidsbegrotingen. De lidstaten en de 
regio’s moeten de onder het GSK vallende 
fondsen aanwenden om actie te 
ondernemen om de integratie van alle 
leeftijdsgroepen te bevorderen. Een 
optimale benutting van de bestaande 
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personele middelen, door bijvoorbeeld 
inspanningen te leveren om de 
werkloosheid bij jongeren aan te pakken, 
is een van de taken waarvoor de onder het 
GSK vallende fondsen onmiddellijk benut 
kunnen worden, om zo bij te dragen tot 
een maximale benutting van het potentieel 
van de volledige EU-bevolking. Dat kan 
verwezenlijkt worden door de toegang tot 
een minimumniveau van onderwijs van 
een minimumkwaliteit te verbeteren en 
het sociale vangnet te versterken. 
Investeringen in 
gezondheidsinfrastructuur zouden 
eveneens bijdragen tot de doelstelling van 
een lang en gezond beroepsleven voor alle 
EU-burgers.
1.5.4 Bij het opstellen van hun 
programma’s moeten de lidstaten en de 
regio’s rekening houden met de 
langetermijnuitdagingen die de 
demografische veranderingen stellen. In 
de regio’s die het zwaarst getroffen 
worden door de demografische 
veranderingen, moeten zij maatregelen 
vaststellen om:
a) demografische verjonging te 
ondersteunen door gunstigere 
omstandigheden te creëren voor gezinnen 
en een betere combinatie tussen werk en 
gezin te bewerkstelligen;
b) de werkgelegenheid te stimuleren; de 
productiviteit en de economische 
prestaties te verbeteren door te investeren 
in onderwijs en onderzoek;
c) de nadruk te leggen op de 
toereikendheid en de kwaliteit van het 
onderwijs en de sociale mantelzorg;
alsmede
d) een kostenefficiënte gezondheidszorg 
en langdurige zorg te verzekeren, onder 
meer door te investeren in infrastructuur.
1.6 Een geïntegreerde aanpak
1.6.1 Een geïntegreerde territoriale 
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aanpak is van fundamenteel belang om 
effectief te kunnen reageren op de 
uitdagingen waarmee de lidstaten en de 
regio’s geconfronteerd worden. Die 
uitdagingen houden verband met de 
effecten van de globalisering, milieu- en 
energieproblemen, de vergrijzing en 
democratische veranderingen, de 
behoeften op het vlak van technologische 
transformatie en innovatie en de 
loonkloof en sociale segregatie. Vanwege 
de complexe aard en onderlinge 
verbondenheid van deze problemen, 
moeten de oplossingen geïntegreerd, 
multisectoraal en multidimensionaal zijn 
om effect te kunnen sorteren.
1.6.2 In die context maken de onder het 
GSK vallende fondsen het mogelijk om de 
kracht van verschillende EU-fondsen te 
bundelen in geïntegreerde pakketten die 
speciaal zijn afgestemd op specifieke 
plaatselijke en regionale behoeften.
1.6.3 Bij de ontwikkeling van hun 
strategieën en programma’s om de meest 
geschikte interventies vast te stellen, 
moeten de lidstaten en de regio’s 
bijzondere aandacht schenken aan 
hoofdzakelijk territoriale, structurele en 
institutionele kenmerken, zoals de 
connectiviteit van de regio in kwestie, de 
werkgelegenheidspatronen en de 
mobiliteit van werknemers; koppelingen 
tussen het platteland en de stad; de 
plaatselijke onderlinge verbanden tussen 
verschillende sectoren; cultureel erfgoed; 
vergrijzing en demografische 
verschuivingen; enz.
1.6.4 De lidstaten en de regio’s moeten 
analyseren met welke belangrijke 
uitdagingen zij geconfronteerd worden. 
Als reactie op die uitdagingen moeten zij 
eveneens nagaan welke specifieke 
aspecten van het welzijn van hun burgers 
zij wensen te beïnvloeden en te verbeteren 
via het beleid en hoe dat beleid ontworpen 
en gevoerd moet worden in de specifieke 
context van de desbetreffende lidstaat of 
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regio.
1.6.5 Om een goed beleid te bevorderen 
dat afgestemd is op de specifieke 
regionale behoeften, moeten de lidstaten 
en de regio’s verder werken aan de 
ontwikkeling van een geïntegreerde 
territoriale aanpak van beleidsontwerp en 
beleidsvoering, waarbij zij rekening 
moeten houden met de relevante context, 
maar zich moeten richten op de volgende 
centrale elementen:
a) een evaluatie van het 
ontwikkelingspotentieel en de 
ontwikkelingscapaciteit van de regio in 
het kader van de Europa 2020-strategie;
b) een beoordeling van de 
ontwikkelingsuitdagingen waarmee de 
regio te kampen krijgt en het vermogen 
van de regio om die uitdagingen het hoofd 
te bieden;
c) een afweging van het geschikte 
territoriale niveau en de geschikte 
territoriale context voor het ontwerp en de 
tenuitvoerlegging van beleid, in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel;
d) het ontwerp van de regelingen voor 
meerlagig bestuur die nodig zijn om een 
effectieve beleidsvoering te verzekeren;
e) de keuze voor passende resultaat- en 
uitkomstindicatoren die gebruikt moeten 
worden voor de monitoring en evaluatie 
van het beleid.
2. Synergieën en coördinatie van onder 
het GSK vallende fondsen met
instrumenten uit ander EU-beleid
2.1 Inleiding
2.1.1 Om optimale resultaten te boeken 
voor duurzame groei en ontwikkeling op 
het terrein, is het belangrijk om al het 
EU-beleid en de daaraan gerelateerde 
instrumenten die een rol spelen in het tot 
stand brengen van economische, sociale 
en territoriale samenhang te coördineren 
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en te zorgen voor een meer evenwichtige 
territoriale ontwikkeling in de EU. Dit 
moet eveneens weerspiegeld worden in 
een betere coördinatie tussen de EU-
begroting en de nationale en subnationale 
begrotingen van de lidstaten bij de 
financiering van gezamenlijke 
beleidsprioriteiten en in een betere 
verticale samenwerking tussen de EU en 
nationale en regionale instanties.
2.1.2 Synergieën en coördinatie leiden 
niet in alle gevallen tot eenzelfde aanpak.
In deze context is het noodzakelijk om de 
effecten van het EU-beleid in de regio’s 
en op samenhang nader te analyseren om 
effectieve synergieën te bevorderen en de 
meest geschikte manieren te identificeren 
en te bevorderen om plaatselijke en 
regionale investeringen op EU-niveau te 
ondersteunen.
2.1.3 De lidstaten en de regio’s moeten de 
samenhang tussen de programmerings-
en tenuitvoerleggingsfases van de 
interventies die door de onder het GSK 
vallende fondsen ondersteund worden en 
de doelstellingen van overig EU-beleid 
verzekeren. In dit verband moeten zij zich 
blijven inzetten voor
a) het identificeren en benutten van 
complementaire eigenschappen van 
verschillende EU-instrumenten op 
nationaal en regionaal niveau, zowel in de 
planningsfase als bij de tenuitvoerlegging.
b) het optimaliseren van de bestaande 
structuren, en waar nodig het uitwerken 
van nieuwe structuren die de strategische 
identificatie van prioriteiten voor de 
verschillende instrumenten en structuren 
voor coördinatie op nationaal niveau 
bevorderen, het vermijden van dubbel 
werk en het identificeren van 
beleidsterreinen waar aanvullende 
financiële steun nodig is.
c) het potentieel om steun uit 
verschillende instrumenten te combineren 
om individuele activiteiten te 
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ondersteunen volledig te benutten en 
nauw samen te werken met diegenen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
tenuitvoerlegging van andere nationale 
instrumenten, om zo samenhangende en 
gestroomlijnde financieringskansen te 
creëren voor begunstigden.
2.2 Horizon 2020
2.2.1 Het is van cruciaal belang om de 
synergieën en complementariteit tussen 
het cohesiebeleid en Horizon 2020 te 
versterken en tegelijkertijd de 
interventiegebieden van beide 
beleidsterreinen duidelijk van elkaar te 
onderscheiden.
2.2.2 De lidstaten en de regio’s moeten 
met name een nationale of regionale 
onderzoeks- en innovatiestrategie 
uitwerken voor “slimme specialisatie”, in 
overeenstemming met het nationale 
hervormingsprogramma. Bij de 
uitwerking van deze strategieën moeten 
nationale of regionale beheersautoriteiten 
en de autoriteiten die rechtstreeks 
betrokken zijn bij Horizon 2020, nauw 
samenwerken, maar moeten eveneens 
belanghebbenden, zoals universiteiten en 
hogeronderwijsinstellingen, de 
plaatselijke bedrijfswereld en sociale 
partners betrokken worden. In die 
innovatiestrategieën moet er rekening 
gehouden worden met zowel upstream als 
downstream maatregelen die voortvloeien 
uit Horizon 2020.
2.2.3 Via capaciteitsopbouw zullen er 
upstream maatregelen uitgewerkt worden 
om regionale O&I-spelers voor te 
bereiden op een deelname aan Horizon 
2020-projecten (“ladders naar 
uitmuntende eigenschappen”). De 
communicatie en samenwerking tussen 
nationale Horizon 2020-contactpunten en 
beheersautoriteiten van de onder het GSK 
vallende fondsen moet versterkt worden, 
met name wat de projecten op de Horizon 
2020-shortlist betreft die niet gefinancierd 
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zijn vanwege een gebrek aan middelen.
2.2.4 Downstream maatregelen moeten de 
nodige middelen opleveren om de 
resultaten van O&I die voortvloeien uit 
Horizon 2020 te benutten en te 
verspreiden op de markt, en kunnen onder 
meer het volgende omvatten: 
proefinstallaties en demonstratielocaties, 
financiering voor experimentele 
ontwerpen en vroege onderzoeksfases, 
incubatiecentra, toegepast onderzoek, 
specifieke industriële capaciteiten en 
capaciteiten voor technologieoverdracht 
en clusterondersteuning.
2.2.5 Nationale en regionale overheden 
moeten gezamenlijke steun krijgen voor 
het ontwerp en de tenuitvoerlegging van 
zulke innovatiestrategieën, zoals steun 
voor het identificeren van kansen voor 
gezamenlijke financiering van O&I-
infrastructuur van Europees belang, het 
bevorderen van internationale 
samenwerking, methodologische steun 
voor peer reviews, uitwisselingen van 
goede praktijken en regio-overschrijdende
opleiding.
2.2.6 De lidstaten en de regio’s moeten de 
volgende aanvullende maatregelen 
overwegen die gericht zijn op het 
ontsluiten van hun potentieel voor 
excellentie en innovatie, en dat op een 
manier die aansluit op en synergieën 
schept met Horizon 2020:
a) het koppelen van opkomende 
excellentiecentra en innovatieve regio’s in 
minder ontwikkelde lidstaten aan 
toonaangevende centra en regio’s elders 
in Europa;
b) het tot stand brengen van koppelingen 
met innovatieclusters en het erkennen van 
excellentie in minder ontwikkelde regio’s;
c) het oprichten van “EOR-leerstoelen” 
om uitmuntende academici aan te 
trekken; alsmede
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d) het ondersteunen van internationale 
netwerken voor onderzoekers en 
innovatoren.
2.3 LIFE
2.3.1 Waar mogelijk moeten synergieën 
met EU-beleidsinstrumenten (zowel 
financierings- als niet-
financieringsintrumenten) die de 
beperking van de gevolgen van de 
klimaatverandering, de 
milieubescherming en een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen te goede komen, 
benut worden.
2.3.2 Aangezien de programma’s zullen 
bijdragen tot de doelstellingen van 
duurzame groei, doordat ze sterker gericht 
zijn op thematische prioriteiten en een 
versterkt duurzaamheidsbeginsel 
behelzen, maken de synergieën waarvan 
sprake in 2.3.1 inherent deel uit van het 
regelgevingskader van de onder het GSK 
vallende fondsen.
2.3.3 Er moet gestreefd worden naar 
synergieën met LIFE, en met name met 
geïntegreerde projecten op het vlak van 
natuur (zoals ecosysteemdiensten en 
biodiversiteit), water, afvalstoffen, lucht, 
de beperking van de gevolgen van de 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de klimaatverandering. De coördinatie 
met LIFE moet verzekerd worden via 
ondersteunende projecten die als 
aanvulling dienen en door het gebruik 
van oplossingen, methodes en 
benaderingen die in het LIFE-
programma gevalideerd zijn te 
bevorderen.
2.3.4 Het gebruik van 
milieueffectbeoordelingen (MEB’s), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
(DEB’s), strategische 
milieubeoordelingen (SMB’s) en andere 
relevante instrumenten moet bevorderd 
worden om bij de territoriale planning 
(met inbegrip van macroregionale 
strategieën) en de regionale en 
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plaatselijke besluitvorming rekening te 
houden met biodiversiteitsverlies en de 
gevolgen van de klimaatverandering.
2.3.5 De lidstaten en de regio’s moeten 
groene infrastructuur, ecologische 
innovaties en de toepassing van 
innovatieve technologieën stimuleren met 
als doel het creëren van een groenere 
economie.
2.3.6 Capaciteitsopbouw is een absolute 
vereiste om resultaat te kunnen boeken 
met deze activiteiten en moet het 
potentieel verbeteren van zowel 
plaatselijke als regionale autoriteiten en 
partners en hun vaardigheden 
ontwikkelen.
2.3.7 Aangezien milieu-uitdagingen geen 
rekening houden met administratieve 
grenzen, is grensoverschrijdende 
interregionale en transnationale 
samenwerking tussen Europese, 
nationale, regionale en plaatselijke 
autoriteiten om de biodiversiteit en de 
natuurlijke hulpbronnen in de 
verschillende regio’s te beschermen van 
het allergrootste belang. Een betere 
benutting van het potentieel van 
territoriale samenwerking en uitwisseling 
van informatie, ervaringen en goede 
praktijken zou aanzienlijk bijdragen tot de 
verwezenlijking van milieu- en 
klimaatdoelstellingen.
2.3.8 Voorts moet financiering uit hoofde 
van de onder het GSK vallende fondsen 
gecoördineerd orden met de steun uit 
hoofde van het NER 300-programma, dat 
gebruikmaakt van inkomsten uit de 
veiling van rechten in het kader van de 
EU-regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten2.
2 PB L 290 van 6.11.2010, blz. 39–48 
2010/670/EU: Ontwerpbesluit van de 
Commissie van 3 november 2010 tot 
vaststelling van criteria en maatregelen 
voor de financiering van commerciële 
demonstratieprojecten ter bevordering van 
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het milieutechnisch veilig afvangen en 
geologisch opslaan van CO2, alsook voor 
demonstratieprojecten ter bevordering van 
technologieën voor hernieuwbare energie 
in het kader van de bij Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad vastgestelde regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap (2010/670/EU) 
PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32–46.
2.4 ERASMUS voor iedereen
2.4.1 De synergieën tussen de onder het 
GSK vallende fondsen en het “Erasmus 
voor iedereen”-programma moeten 
versterkt worden om de impact van 
investeringen in mensen te 
maximaliseren. Die investeringen zullen 
essentiële voordelen opleveren voor zowel 
individuen als voor de maatschappij in 
haar geheel, aangezien zij bijdragen tot 
groei en welvaart. “Erasmus voor 
iedereen” steunt enkel transnationale 
projecten, terwijl het cohesiebeleid een 
meer uitgesproken regionale dimensie 
behelst. De lidstaten en de regio’s worden 
ertoe aangemoedigd om instrumenten en 
methodes die voorvloeien uit 
transnationale samenwerking in het kader 
van “Erasmus voor iedereen” te testen en
vervolgens toe te passen op hun 
grondgebied via de onder het GSK 
vallende fondsen.
2.4.2 De Commissie en de lidstaten 
moeten de effectieve coördinatie van het 
cohesiebeleid en “Erasmus voor 
iedereen” verzekeren door de 
verschillende soorten investeringen en 
ondersteunde doelgroepen duidelijk van 
elkaar te onderscheiden. De steun uit 
hoofde van “Erasmus voor iedereen” zal 
hoofdzakelijk gericht zijn op 
transnationale leermobiliteit van 
studenten, jongeren en personeel; op 
strategische partnerschappen tussen 
organisaties en instellingen in Europa en 
op maatregelen ter ondersteuning van 
beleidsontwikkeling en -tenuitvoerlegging. 
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De belangrijkste gebieden van het 
cohesiebeleid waarin prioritair 
geïnvesteerd moet worden, zijn onderwijs, 
opleiding op de arbeidsmarkt en 
leermobiliteit voor volwassenen.
2.4.3 Bovendien zullen er betere 
resultaten geboekt worden als het 
complementaire karakter van 
mobiliteitsfinanciering en de financiering 
van activiteiten om beste praktijken en in 
het kader van “Erasmus voor iedereen” 
op EU-niveau vastgestelde innovatieve 
projecten gestimuleerd wordt. De 
nationale agentschappen die uit hoofde 
van dit programma zijn opgericht, kunnen 
bijdragen tot deze coördinatie.
2.5 CEF + TEN’s, energie- en 
telecommunicatienetwerken
2.5.1 Om zoveel mogelijk Europese 
toegevoegde waarde te genereren, moeten 
het EFRO en het Cohesiefonds, de trans-
Europese netwerken en de faciliteit 
“Connecting Europe”-faciliteit in 
onderlinge samenspraak gepland worden 
om te garanderen dat de verschillende 
soorten infrastructuur (vervoer, energie 
en telecommunicatie)op plaatselijk, 
regionaal en nationaal niveau en in het 
geheel van de EU optimaal op elkaar zijn 
aangesloten. De fondsen moeten een zo 
groot mogelijke hefboomwerking hebben 
voor projecten met een Europese en 
internemarktdimensie, met name 
prioritaire projecten voor vervoers-, 
energie- en digitale netwerken.
2.5.2 Net zoals nationale infrastructuur 
op een samenhangende manier gepland 
moet worden, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de ontwikkeling 
van grensoverschrijdende koppelingen in 
de EU, enerzijds, en van regio-
overschrijdende koppelingen binnen de 
lidstaten, anderzijds, moeten plannen 
gebaseerd zijn op de reële en de verwachte 
vraag op het vlak van vervoer en moeten 
zij ontbrekende schakels en knelpunten 
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identificeren. Investeringen om regio’s 
aan te sluiten op het uitgebreide net en op 
het trans-Europese kernnetwerk van 
vervoersinfrastructuur (TEN-T) moeten 
ervoor zorgen dat zowel stedelijke als 
landelijke gebieden kunnen profiteren 
van de kansen die grote netwerken 
creëren.
2.5.3 De prioritering van investeringen die 
een grensoverschrijdende impact hebben, 
moet afgestemd worden op de TEN-T-
planning opdat de investeringen in 
vervoersinfrastructuur van het EFRO en 
het Cohesiefonds volledig in 
overeenstemming zijn met de TEN-T-
richtsnoeren, waarin de 
vervoerprioriteiten van de Unie bepaald 
zijn, zoals: het aanpakken van de 
klimaatverandering, de toekomstige 
ontwikkeling van een geïntegreerd TEN-
T-netwerk en het concept van 
multimodale corridors.
2.5.4 In het Witboek inzake vervoer van 
de Commissie3 wordt een visie uit de 
doeken gedaan voor een concurrerend en 
zuinig vervoerssysteem, waarin benadrukt 
wordt dat er een aanzienlijke beperking 
van de uitstoot van broeikasgassen nodig 
is in de vervoerssector. In de onder het 
GSK vallende fondsen moet daarom de 
nadruk gelegd worden op duurzame 
vervoerswijzen en investeringen in die 
gebieden die de grootste Europese 
toegevoegde waarde opleveren, zoals 
trans-Europese netwerken. Zodra die 
gebieden zijn vastgesteld, moeten de 
investeringen geprioriteerd worden op 
basis van hun bijdrage aan de mobiliteit, 
de duurzaamheid, het beperken van de 
uitstoot van broeikasgassen en de interne 
Europese vervoersruimte.
3 "Stappenplan voor een interne Europese 
vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
COM (2011) 144 definitief.
2.5.5 De lidstaten en de regio’s moeten 
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hun investeringen toespitsen op het 
aanleggen van nieuwe infrastructuur en 
het versterken van de capaciteit van 
bestaande infrastructuur door 
aanzienlijke vernieuwingen door te 
voeren.
2.5.6 Voor het vervoer over zee moeten 
havens ontwikkeld worden tot efficiënte 
plaatsen van binnenkomst en uitgang, 
door ze volledig te integreren met 
landinfrastructuur. Projecten omtrent de 
toegang tot havens en verbindingen met 
het achterland moeten de prioriteit 
krijgen. De ontwikkeling van de 
binnenwaterwegen moet de bijdrage van 
die waterwegen tot duurzame Europese 
netwerken voor het vervoer van goederen 
vergroten.
2.5.7 Het is vooral de bedoeling om de 
infrastructuurinvesteringen van het 
EFRO en van het Cohesiefonds, onder 
gedeeld beheer, en van de “Connecting 
Europe”-faciliteit (CEF), een faciliteit 
onder rechtstreeks beheer waarbij 
projecten op concurrentiële basis 
geselecteerd worden, complementair te 
maken. De CEF zal de projecten voor de 
kernnetwerken (de belangrijkste 
strategische onderdelen van het 
uitgebreide net) financieren die de 
hoogste Europese toegevoegde waarde 
hebben en waarvan de tenuitvoerlegging 
het meest complex is ten aanzien van de 
TEN-T: grensoverschrijdende 
ontbrekende schakels, belangrijke 
knelpunten en multimodale knooppunten. 
Het Cohesiefonds zal gericht zijn op 
projecten met een grote Europese 
toegevoegde waarde die kunnen helpen 
om knelpunten in vervoersnetwerken weg 
te werken doordat zij de TEN-T-
infrastructuur ondersteunen, zowel voor 
het kernnetwerk als voor het uitgebreide 
net.
2.5.8 Het Cohesiefonds en de 
Structuurfondsen zullen zorgen voor de 
plaatselijke en regionale infrastructuur en 
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voor de koppelingen tussen die 
infrastructuur en de prioritaire EU-
netwerken, ook op het vlak van energie en 
telecommunicatie.
2.5.9 De CEF is complementair met het 
Cohesiefonds en de Structuurfondsen 
aangezien het bijdraagt tot de 
verwezenlijking van regionale en 
plaatselijke ontwikkelingsdoelstellingen 
op het vlak van infrastructuur, om zo een 
zo groot mogelijke toegevoegde waarde te 
bieden voor een goed werkende, 
geïntegreerd interne markt en voor 
sociale, economische en territoriale 
samenhang.
2.6 IPA, ENPI, EOF
2.6.1 Er moet gestreefd worden naar meer 
synergieën tussen de bestaande 
instrumenten en het cohesiebeleid om zo 
verschillende EU-beleidsdoelstellingen zo 
doeltreffend mogelijk te kunnen 
verwezenlijken. Daarbij moet met name 
voortgebouwd worden op de synergieën en 
complementariteit van het Europese 
Ontwikkelingsfonds, het instrument voor 
pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument.
2.6.2 De synergieën tussen territoriale 
samenwerkingsactiviteiten in het kader 
van het cohesiebeleid en de Europese 
nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrumenten zorgen voor 
een diepere territoriale integratie en 
moeten daarom goed benut worden. 
Vooral bij grensoverschrijdende 
samenwerkingsactiviteiten is er heel wat 
potentieel aanwezig om deze instrumenten 
complementair te maken. De lidstaten en 
de regio’s moeten er daarom voor zorgen 
dat bestaande activiteiten gekoppeld 
worden aan de nieuwe Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking, waarbij bijzondere 
aandacht geschonken moet worden aan 
coördinatie en het uitwisselen van beste 
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praktijken.
3. Coördinatiemechanisme voor onder het 
GSK vallende fondsen
De lidstaten en de regio’s moeten ervoor 
zorgen dat de uit hoofde van de onder het 
GSK vallende fondsen gefinancierde 
interventies synergieën creëren en dat de 
onderlinge afstemming in de praktijk tot 
een beperking van de administratieve 
kosten en lasten leidt.
3.2 De ministeries en beheersautoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de onder het GSK vallende 
fondsen moeten nauw samenwerken bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de partnerschapscontracten 
en programma’s. Zij moeten met name:
a) interventiegebieden identificeren waar 
de onder het GSK vallende fondsen elkaar 
kunnen aanvullen om de in deze 
verordening vastgestelde thematische 
doelstellingen te verwezenlijken;
b) ervoor zorgen dat beheersautoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor een van de 
onder het GSK vallende fondsen andere 
beheersautoriteiten en relevante 
ministeries betrekken bij de ontwikkeling 
van steunregelingen om synergieën tot 
stand te brengen en overlappingen te 
voorkomen;
c) gemeenschappelijke monitoringcomités 
oprichten voor programma’s tot 
uitvoering van de onder het GSK vallende 
fondsen en andere gemeenschappelijke 
beheers- en controleregelingen uitwerken 
om de coördinatie tussen de autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de onder het GSK vallende 
fondsen te vergemakkelijken;
d) gebruikmaken van gemeenschappelijke 
e-governance-oplossingen voor 
aanvragers en begunstigden en van “one-
stop-shops” voor advies inzake de 
steunmogelijkheden die elk van de onder 
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het GSK vallende fondsen biedt. 
4. Prioriteiten voor territoriale 
(grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale) coördinatie
4.1. Samenwerking over de 
administratieve en, waar mogelijk, 
natuurlijke grenzen heen biedt heel wat 
potentieel voor regionale ontwikkeling, 
het scheppen van banen en cohesie.
Samenwerking op basis van een gedeelde 
behoefte in een gedeeld gebied is vaak de
meest doeltreffende vorm van 
samenwerking.
4.2 Grensoverschrijdende samenwerking 
vloeit voort uit het inzicht dat veel 
uitdagingen niet ophouden aan de 
administratieve grenzen. Een effectieve 
reactie vereist een gezamenlijk optreden 
op basis van samenwerking en de 
uitwisseling van kennis op het passende 
territoriale niveau.
4.3 Bovendien kan het inherente 
potentieel van grensregio’s aangeboord 
worden via plaatselijke steunmaatregelen.
4.4 De twee bestaande macroregionale 
strategieën hebben het pad geëffend voor 
gezamenlijke maatregelen van de 
betrokken partijen op het passende 
territoriale niveau. Dankzij deze 
strategieën is men gaan inzien dat er 
samengewerkt moet worden om 
problemen aan te pakken die een lidstaat 
alleen niet kan oplossen, zoals de 
reiniging van de Oostzee of de Donau. 
Macroregionale strategieën en andere 
vormen van territoriale samenwerking 
kunnen zowel door het EFRO als door het 
ESF ondersteund worden en de specifieke 
voorwaarden voor steun voor 
macroregionale strategieën moeten in de 
programma’s uiteengezet worden.
4.5 Het overwinnen van belemmeringen 
moet deel uitmaken van de 
programmering van de onder het GSK 
vallende fondsen – de doelstellingen van 
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de bestaande macroregionale strategieën 
moeten vanaf de planningsfase 
weerspiegeld worden in de analyse van de 
behoeften en het vaststellen van 
doelstellingen voor de relevante 
operationele programma’s. Die 
strategieën zijn pas nuttig als de 
doelstellingen van de macroregionale 
strategieën deel uitmaken van de 
strategische planning in het kader van 
programma’s van het cohesiebeleid in de 
desbetreffende regio’s en lidstaten.
4.6 Tegelijkertijd moeten de lidstaten en 
de regio’s ervoor zorgen dat 
territorialesamenwerkingsprogramma’s 
effectief bijdragen tot de Europa 2020-
doelstellingen. De lidstaten en de regio’s 
kunnen dus samenwerking stimuleren, 
maar kunnen ook nieuwe oplossingen 
testen, uitproberen en invoeren om ervoor 
te zorgen dat de samenwerking de ruimere 
beleidsdoelstellingen ondersteunt. Waar 
nodig moet gebruikgemaakt worden van 
territoriale samenwerking om 
beleidsmakers uit verschillende lidstaten 
samen te brengen om gemeenschappelijke 
problemen te overwinnen.
4.7 De lidstaten en de regio’s moeten de 
territorialesamenwerkingsprogramma’s 
hoofdzakelijk zien als nuttige 
instrumenten om belemmeringen voor de 
samenwerking weg te werken, wat op zijn 
beurt bevorderlijk is voor nationale en 
regionale beleidsdoelstellingen waarvan 
de effecten tot buiten het 
toepassingsgebied van het programma 
reiken.

Or. en

Amendement 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ontwerpverordening
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. es

Amendement 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage I – punt 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij zijn transparant, met objectief 
verifieerbare streefdoelen en duidelijk 
vermelde en openbaar toegankelijke 
brongegevens;

– zij zijn transparant, eenvoudig te 
begrijpen, met objectief verifieerbare 
streefdoelen en duidelijk vermelde en 
openbaar toegankelijke brongegevens;

Or. en

Amendement 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 4 – subpunt 4.1 – kolom 3 –
streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Vaststelling van maatregelen krachtens 
artikel 11 van Richtlijn 2010/31/EU om 
een systeem van 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op te zetten.

– Vaststelling van maatregelen krachtens 
artikel 9.3 (B), artikel 11 en artikel 18 van 
Richtlijn 2010/31/EU om een systeem van 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op te zetten.

Or. en
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Amendement 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 4 – subpunt 4.1 – kolom 3 –
streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Er zijn Nationale actieplannen voor 
energie-efficiëntie ingediend, die de 
doelstellingen voor energiebesparing 
omzetten in concrete en samenhangende 
maatregelen, in overeenstemming met 
Richtlijn 2006/43/EG, of gelijkwaardige 
rapportages in uitvoering van de 
Energierichtlijn, na intrekking van 
Richtlijn 2006/32/EG.

Or. en

Amendement 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 4 – subpunt 4.1 – kolom 2 –
subparagraaf 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omzetting in nationale wetgeving na 
aanneming van de richtlijn betreffende 
energie-efficiëntie (COM(2011)370 
definitief).

Or. en

Amendement 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 4 – subpunt 4.1 – kolom 2 –
subparagraaf 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omzetting in nationale wetgeving van 
Richtlijn 2009/125/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 
2009 betreffende de totstandbrenging van 
een kader voor het vaststellen van eisen 
inzake ecologisch ontwerp voor 
energiegerelateerde producten 
(herschikking).

Or. en

Amendement 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 4 – subpunt 4.2 – kolom 3 –
streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De lidstaat heeft tot 2020 een 
steunregeling ingevoerd voor de drie 
sectoren voor hernieuwbare energie: 
elektriciteit, verwarming en vervoer;

Or. en

Amendement 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 6 – kolom 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat heeft in overeenstemming met 
artikel 9 van Richtlijn 2000/60/EG 

De lidstaat heeft in overeenstemming met 
artikel 9 van Richtlijn 2000/60/EG 
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gewaarborgd dat de diverse 
watergebruikssectoren een bijdrage leveren 
aan de terugwinning van de kosten van 
waterdiensten.

maatregelen genomen ter waarborging
dat de diverse watergebruikssectoren een 
bijdrage leveren aan de terugwinning van 
de kosten van waterdiensten.

Or. es

Amendement 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 4 – subpunt 4.1 – kolom 3 –
streepje 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Mechanismen voor markttoezicht zijn 
ingevoerd in overeenstemming met artikel 
3 van Richtlijn 2009/125/EG.

Or. en

Amendement 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 6 – subpunt 6.1 – kolom 3 –
streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De lidstaat heeft in overeenstemming met 
artikel 9 van Richtlijn 2000/60/EG 
gewaarborgd dat de diverse 
watergebruikssectoren een bijdrage leveren 
aan de terugwinning van de kosten van 
waterdiensten
.

– De lidstaat heeft in overeenstemming met 
artikel 9 van Richtlijn 2000/60/EG 
gewaarborgd dat de diverse 
watergebruikssectoren een bijdrage leveren 
aan de terugwinning van de kosten van 
waterdiensten, waardoor gelijke en 
universele toegang tot dit 
gemeenschapsgoed wordt gewaarborgd.

Or. en
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Amendement 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Thematische ex-antevoorwaarden –punt 6 – subpunt 6.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2 bis Biodiversiteit

De lidstaat heeft een meerjarenplan voor 
prioritering en financiering van 
investeringen voor Natura 2000-locaties 
ingediend en met de Europese Commissie 
aangenomen (prioritair actiekader), in 
overeenstemming met artikel 8 van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna.

Or. en

Amendement 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 6 – subpunt 6.2 bis (nieuw) –
kolom 3 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De lidstaat heeft een meerjarenplan 
voor prioritering en financiering van 
investeringen aangenomen, in 
overeenstemming met artikel 8 van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna (prioritair actiekader ter 
financiering van Natura 2000), 
waaronder: 1. een lijst met prioritaire 
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maatregelen voor Natura 2000-locaties en 
bijbehorende EU-
cofinancieringsbehoeften; 2. een analyse 
van bij verschillende EU-fondsen 
gevraagde cofinanciering ter uitvoering 
van deze maatregelen;

Or. en

Amendement 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 6 – subpunt 6.2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2 ter. Culturele-erfgoedsector: 
ontwikkeling van projecten ter 
waarborging, blijvende 
beschikbaarstelling, bevorderen en 
ontwikkelen van tastbaar en niet-tastbaar 
cultureel erfgoed.

Or. en

Amendement 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 6 – subpunt 6.2 bis (nieuw) –
kolom 3 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– er zijn doeltreffende instrumenten 
beschikbaar op nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau, met name in regio’s 
met specifieke kenmerken;

Or. en
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Amendement 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 6 – subpunt 6.2 ter (nieuw) –
kolom 3 – streepje 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– er worden maatregelen ontwikkeld om 
gebruik te maken van de culturele en 
talige diversiteit en alle aspecten van het 
levende erfgoed van de Unie.

Or. en

Amendement 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 7 – subpunt 7.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.1. Wegen: het bestaan van een uitgebreid 
nationaal vervoersplan met een passende 
prioritering van investeringen in de 
basisinfrastructuur van het trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-TEN-T), in het 
uitgebreide net (investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in secundaire 
verbindingsmogelijkheden (inclusief 
openbaar vervoer op regionaal en lokaal 
niveau).

7.1. Wegen: het bestaan van een uitgebreid 
nationaal vervoersplan met een passende 
prioritering van investeringen in de 
basisinfrastructuur van het trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-TEN-T), in het 
uitgebreide net (investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in secundaire 
verbindingsmogelijkheden (inclusief 
openbaar vervoer op regionaal en lokaal 
niveau). Omzetting en toepassing van 
Richtlijn 2011/76/EU betreffende het in 
rekening brengen van het gebruik van 
bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan 
zware vrachtvoertuigen

Or. en
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Amendement 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 7 – subpunt 7.1 – kolom 3 –
substreepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bestaande nationale tolstelsels 
overeenkomstig Richtlijn 2011/76/EU, 
met inbegrip van de terugwinning, op alle 
snelwegen en vanaf het begin van de 
exploitatie, van de kosten van 
infrastructuur, geluidshinder en 
luchtverontreiniging.

Or. en

Amendement 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 7 – subpunt 7.2 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. een strategische milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke eisen voor het 
vervoersplan;

3. een strategische milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke eisen voor het 
vervoersplan, met inbegrip van een 
beoordeling van de totale gevolgen van de 
uitvoering van het plan voor de 
broeikasgasemissies tegen 2030 en 2050, 
waarbij in voorkomend geval het 
grensoverschrijdende deel wordt 
beoordeeld;

Or. en

Amendement 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 7 – subpunt 7.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.2 bis Zeevervoer

het opnemen van zeeroutes (‘snelwegen 
van de zee’ en cabotage in het zeevervoer) 
in het totale regionale, transregionale, 
nationale en transnationale vervoersplan, 
met uitgebreide aandacht voor 
goederenvervoer.

Or. fr

Amendement 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 7 – subpunt 7.2 bis (nieuw) –
kolom 3 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– in het uitgebreide vervoersplan is een 
hoofdstuk over de ontwikkeling van het 
zeevervoer opgenomen met de volgende 
elementen:

Or. fr

Amendement 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 7 – subpunt 7.2 bis (nieuw) –
kolom 3 – streepje 2 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een reserve aan realistische en goed 
ontwikkelde projecten (inclusief 
begrotingskader);

Or. fr

Amendement 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 7 – subpunt 7.2 bis (nieuw) –
kolom 3 – streepje 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een strategische milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke eisen voor het 
vervoersplan;

Or. fr

Amendement 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 7 – subpunt 7.2 bis (nieuw) –
kolom 3 – streepje 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– maatregelen om de capaciteit van 
intermediaire instanties en begunstigden 
te versterken zodat de reserve aan 
projecten kan worden uitgevoerd.

Or. fr
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Amendement 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 8 – subpunt 8,1 – kolom 3 –
streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De diensten voor arbeidsvoorziening 
hebben netwerken met werkgevers en 
onderwijsinstellingen opgezet.

– De diensten voor arbeidsvoorziening 
hebben (sectoroverstijgende) netwerken 
met werkgevers en onderwijsinstellingen 
opgezet.

Or. en

Amendement 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 8 – subpunt 8.2 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8.2. Arbeid als zelfstandige, 
ondernemerschap en oprichting van 
bedrijven: het bestaan van een uitgebreide 
strategie voor inclusieve ondersteuning van 
startende ondernemingen overeenkomstig 
de Small Business Act en in 
overeenstemming met de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren en de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en van de Unie om 
de noodzakelijke voorwaarden voor het 
creëren van banen te scheppen.

8.2. Arbeid als zelfstandige, 
ondernemerschap en oprichting van 
bedrijven en de overdracht van 
ondernemingen: het bestaan van een 
uitgebreide strategie voor inclusieve 
ondersteuning van startende 
ondernemingen overeenkomstig de Small 
Business Act en in overeenstemming met 
de werkgelegenheidsrichtsnoeren en de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en van de Unie om 
de noodzakelijke voorwaarden voor het 
creëren van banen te scheppen.

Or. en

Amendement 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 8 – subpunt 8.2 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voorlichtings- en 
bewustwordingsmaatregelen voor het 
voortgezet onderwijs;

Or. en

Amendement 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 8 – subpunt 8.2 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gendergerelateerd(e) advies en 
voorbereiding voor startende bedrijven;

Or. en

Amendement 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 8 – subpunt 8.2 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– maatregelen ter voorbereiding en 
nazorg van bedrijfsoverdrachten.

Or. en
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Amendement 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 8 – subpunt 8.4 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de lidstaat heeft maatregelen vastgesteld 
om actief ouder worden te bevorderen en 
vervroegde uittreding te beperken.

– de lidstaat heeft maatregelen vastgesteld 
om actief ouder worden te bevorderen.

Or. en

Amendement 1836
Lívia Járóka

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9,1 – kolom 3 –
streepje 2 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– algemeen is (d.w.z. alle 
onderwijssectoren, inclusief de voor- en 
vroegschoolse educatie, omvat) en 
passende preventie-, interventie-, en 
compensatiemaatregelen bevat;

– algemeen is (d.w.z. alle 
onderwijssectoren, inclusief de voor- en 
vroegschoolse educatie, omvat), gericht is 
op kwetsbare groepen die het meeste 
risico lopen op voortijdig schoolverlaten, 
zoals Roma, en passende preventie-, 
interventie-, en compensatiemaatregelen 
bevat;

Or. en

Amendement 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9.1 – kolom 3 –
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streepje 2 – substreepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– sectoroverschrijdend is, met 
betrokkenheid van en coördinatie tussen 
alle beleidssectoren en belanghebbenden 
die in verband met het voortijdig 
schoolverlaten relevant zijn.

– sectoroverschrijdend is, met 
betrokkenheid van en coördinatie tussen 
alle beleidssectoren en belanghebbenden, 
met name op cultureel, artistiek en 
sportief gebied, die in verband met het 
voortijdig schoolverlaten relevant zijn;

Or. en

Amendement 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9.2 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– verhoging van de participatie aan het 
hoger onderwijs bij lage-inkomensgroepen 
en andere ondervertegenwoordigde 
groepen;

– verhoging van de participatie aan het 
hoger onderwijs bij lage-inkomensgroepen 
en andere ondervertegenwoordigde 
groepen, met speciale aandacht voor de 
meest kwetsbare groepen;

Or. en

Amendement 1839
Lívia Járóka

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9.2 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– verhoging van de participatie aan het 
hoger onderwijs bij lage-inkomensgroepen 
en andere ondervertegenwoordigde 
groepen;

– verhoging van de participatie aan het 
hoger onderwijs bij lage-inkomensgroepen 
en andere ondervertegenwoordigde 
groepen, met speciale aandacht voor de 
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meest kwetsbare groepen zoals de Roma;

Or. en

Amendement 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9.2 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– maatregelen ter bevordering van 
inzetbaarheid en ondernemerschap:

– genderbewuste maatregelen ter 
bevordering van inzetbaarheid en 
ondernemerschap:

Or. en

Amendement 1841
Lívia Járóka

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9,3 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– maatregelen die op doeltreffende wijze 
voorzien in de ontwikkeling van 
vaardigheden voor jongeren in het 
beroepsonderwijs en voor volwassenen, 
herintredende vrouwen, laaggeschoolde en 
oudere werknemers en andere kansarme 
groepen;

– maatregelen die op doeltreffende wijze 
voorzien in de ontwikkeling van 
vaardigheden voor jongeren in het 
beroepsonderwijs en voor volwassenen, 
herintredende vrouwen, laaggeschoolde en 
oudere werknemers, gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma en andere 
kansarme groepen;

Or. en

Amendement 1842
Lívia Járóka
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Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9,3 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– maatregelen ter verbetering van de 
relevantie van onderwijs en opleiding en 
tot afstemming van onderwijs en opleiding 
op de behoeften van specifieke 
doelgroepen.

– maatregelen ter verbetering van de 
relevantie van onderwijs en opleiding en 
tot afstemming van onderwijs en opleiding 
op de behoeften van specifieke 
doelgroepen met bijzondere behoeften, 
zoals langdurig werklozen en 
gemarginaliseerde gemeenschappen;

Or. en

Amendement 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9,3 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– maatregelen ter verbetering van de 
relevantie van onderwijs en opleiding en 
tot afstemming van onderwijs en opleiding 
op de 
behoeften van specifieke doelgroepen;

– maatregelen ter verbetering van de 
relevantie van onderwijs en opleiding en 
tot afstemming van onderwijs en opleiding 
op de behoeften van specifieke 
doelgroepen waaronder kennis van 
regionale, officiële en niet-officiële talen;

Or. en

Amendement 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9.3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.3 bis beroepsonderwijs – de 
aanwezigheid van nationale of regionale 
strategieën voor een modern 
beroepsonderwijs.

Or. en

Amendement 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9.3 bis (nieuw) –
kolom 3 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- erkenning van beroepsonderwijs als 
motor voor duurzame ontwikkeling en 
inclusieve groei;

Or. en

Amendement 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9.3 bis (nieuw) –
kolom 3 – streepje 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– maatregelen ter verbetering van de 
kwaliteit en doeltreffendheid van initiële 
en doorlopende beroepsopleidingen;

Or. en
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Amendement 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 9 – subpunt 9.3 bis (nieuw) –
kolom 3 – streepje 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- maatregelen ter bevordering van 
beroepsopleiding.

Or. en

Amendement 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 10 – subpunt 10,1 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– in overeenstemming is met het nationale 
streefdoel inzake armoede en sociale 
uitsluiting (zoals gedefinieerd in het 
nationaal hervormingsprogramma), dat 
onder meer de uitbreiding van 
werkgelegenheidsmogelijkheden tot 
kansarme groepen omvat;

– concrete voorstellen bevat ter realisatie 
van het nationale streefdoel inzake 
armoede en sociale uitsluiting (zoals 
gedefinieerd in het nationaal 
hervormingsprogramma en de nationale 
sociale rapporten), dat onder meer de 
uitbreiding van hoogwaardige 
werkgelegenheidsmogelijkheden tot 
kansarme groepen omvat;

Or. en

Amendement 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 10 – subpunt 10,1 – kolom 3 –
streepje 1 – substreepje 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– aantoont dat de sociale partners en 
belanghebbenden bij de opzet van actieve 
inclusie betrokken zijn;

– aantoont dat de sociale partners en 
belanghebbenden in ieder stadium (opzet, 
invoering en evaluatie) bij de nationale 
strategieën tegen armoede en voor actieve 
inclusie betrokken zijn;

Or. en

Amendement 1850
Lívia Járóka

Ontwerpverordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden –punt 10 – subpunt 10.1 – kolom 3 –
streepje 2 – substreepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– haalbare nationale doelen voor de 
integratie van Roma vaststelt om de kloof 
met de overige bevolking te dichten. Deze 
moeten ten minste de vier EU-
doelstellingen voor integratie van de Roma 
omvatten, namelijk toegang tot onderwijs, 
werkgelegenheid, gezondheidszorg en 
huisvesting;

– haalbare nationale doelen voor de 
integratie van Roma vaststelt om de kloof 
met de overige bevolking te dichten, door 
het stellen van heldere, meetbare en te 
verantwoorden doelen, tijdslimieten en 
ijkpunten. Deze moeten ten minste de vier 
EU-doelstellingen voor integratie van de 
Roma omvatten, namelijk toegang tot 
onderwijs, werkgelegenheid, 
gezondheidszorg en huisvesting;

Or. en

Amendement 1851
Lívia Járóka
</RepeatBlock-By>
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – sub 10.1 – kolom 3 – streepje 
2 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– in overeenstemming is met het nationale 
hervormingsprogramma;

– in overeenstemming is met het nationale 
hervormingsprogramma en de nationale 
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strategie voor armoedebestrijding;

Or. en

</Amend>

Amendement 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – sub 10.1 – kolom 3 – streepje 
2 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– in overeenstemming is met het nationale 
hervormingsprogramma;

– in overeenstemming is met het nationale 
hervormingsprogramma en de nationale 
sociale verslagen;

Or. en

Amendement 1853
Lívia Járóka

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – sub 10.1 – kolom 3 – streepje 
2 – substreepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– in voorkomend geval aan de hand van 
reeds beschikbare sociaaleconomische en 
territoriale indicatoren (zoals zeer laag 
onderwijsniveau, langdurige werkloosheid 
enz.) vaststelt waar achtergestelde 
microregio’s of gesegregeerde buurten 
bestaan met zeer kansarme 
gemeenschappen;

– in voorkomend geval aan de hand van de 
meest gepaste sociaaleconomische en 
territoriale indicatoren (zoals zeer laag 
onderwijsniveau, langdurige werkloosheid
enz.) vaststelt waar achtergestelde 
microregio’s of gesegregeerde buurten 
bestaan met zeer kansarme 
gemeenschappen;

Or. en
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Amendement 1854
Lívia Járóka

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – sub 10.2 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het bestaan van een nationale of regionale 
strategie voor gezondheid die de toegang 
tot een hoogwaardige gezondheidszorg en 
economische duurzaamheid waarborgt.

het bestaan van een nationale of regionale 
strategie voor gezondheid die de gelijke 
toegang voor iedereen tot een 
hoogwaardige gezondheidszorg en 
economische duurzaamheid waarborgt.

Or. en

Amendement 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – sub 10.2 – kolom 3 – streepje 
1 – substreepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gecoördineerde maatregelen bevat om de 
toegang tot een hoogwaardige 
gezondheidszorg te verbeteren;

– gecoördineerde maatregelen bevat om de 
toegang tot een hoogwaardige en 
betaalbare gezondheidszorg te verbeteren 
met als doel de sociale determinanten van 
ongelijkheid in gezondheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 1856
Lívia Járóka

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 10 – sub 10.2 – kolom 3 – streepje 
1 – substreepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gecoördineerde maatregelen bevat om de 
toegang tot een hoogwaardige 
gezondheidszorg te verbeteren;

– gecoördineerde maatregelen bevat om de 
gelijke toegang tot een hoogwaardige 
gezondheidszorg met name voor 
kwetsbare groepen en gemarginaliseerde 
gemeenschappen te verbeteren;

Or. en

Amendement 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 11 – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur
(als bedoeld in artikel 9, punt 11)

11. Vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig en participatief
openbaar bestuur (als bedoeld in artikel 9, 
punt 11) en bevordering van 
capaciteitsopbouw voor sociale partners, 
niet-gouvernementele organisaties, 
regionale en plaatselijke autoriteiten en 
andere belanghebbenden, met name de 
partners waarnaar in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. [CPR...] wordt 
verwezen

Or. en

Amendement 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 11 – kolom 3 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Er bestaat een strategie ter verbetering 
van de bestuurlijke efficiëntie van de 
lidstaat die al wordt uitgevoerd1. De 
strategie omvat:

– Er bestaat een strategie ter verbetering 
van de bestuurlijke efficiëntie en 
vaardigheid om participatieve methoden 
uit te voeren van de regionale en 
plaatselijke autoriteiten van de lidstaat die 
al wordt uitgevoerd1. De strategie omvat:

Or. en

Amendement 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 11 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de ontwikkeling van vaardigheden op 
alle niveaus;

– de ontwikkeling van vaardigheden op 
alle niveaus, waaronder het verwerven van 
methoden die deelname aan het 
maatschappelijk middenveld bij 
besluitvormingsprocessen waarborgen;

Or. en

Amendement 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 11 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een strategie voor capaciteitsopbouw 
voor sociale partners, niet-
gouvernementele organisaties, regionale 
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en plaatselijke autoriteiten en andere 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 11 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een strategie van de doeltreffendheden 
van het beginsel van het partnerschap, 
waaronder een financieel concept voor 
voldoende capaciteitsopbouw voor de 
partners waarnaar in artikel 5 van2 deze 
verordening wordt verwezen.

Or. en

Amendement 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 1 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestaan van een mechanisme voor de 
effectieve uitvoering en toepassing van 
Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 
2000 tot instelling van een algemeen kader 
voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep en Richtlijn 2000/43/EG van 29 
juni 2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische 
afstamming.

Het bestaan van een mechanisme voor de 
effectieve uitvoering en toepassing van 
Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 
2000 tot instelling van een algemeen kader 
voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep en Richtlijn 2000/43/EG van 29 
juni 2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische 
afstamming en van artikel 5 van het VN-
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Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap.

Or. en

Amendement 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 1 – kolom 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Effectieve uitvoering en toepassing van 
de EU-richtlijnen 2000/78/EG en 
2000/43/EG inzake gelijke behandeling, 
door middel van:

– Effectieve uitvoering en toepassing van 
de EU-richtlijnen 2000/78/EG en 
2000/43/EG inzake gelijke behandeling en 
van artikel 5 van het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een 
handicap, door middel van:

Or. en

Amendement 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 1 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– institutionele regelingen voor de 
uitvoering en de toepassing van en het 
toezicht op de EU-richtlijnen inzake gelijke 
behandeling;

– institutionele regelingen voor de
uitvoering en de toepassing van en het 
toezicht op de EU-richtlijnen inzake gelijke 
behandeling en artikel 5 van het VN-
Verdrag inzake personen met een 
handicap;

Or. en



PE491.058v01-00 84/89 AM\903907NL.doc

NL

Amendement 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 1 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– maatregelen ter versterking van de 
administratieve capaciteit voor de 
uitvoering en toepassing van de EU-
richtlijnen inzake gelijke behandeling.

– maatregelen ter versterking van de 
administratieve capaciteit voor de 
uitvoering en toepassing van de EU-
richtlijnen inzake gelijke behandeling en 
van artikel 5 van het VN-Verdrag inzake 
personen met een handicap.

Or. en

Amendement 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 2 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestaan van een strategie voor de 
bevordering van gendergelijkheid en een 
mechanisme voor de effectieve toepassing 
van dat beginsel.

Het bestaan van een strategie om de EU-
doelstellingen op het gebied van 
gendergelijkheid te bereiken en een 
mechanisme voor de effectieve toepassing 
van dat beginsel door 
gendermainstreaming en andere specifieke 
maatregelen.

Or. en

Amendement 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 2 – kolom 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Effectieve uitvoering en toepassing van 
een speciale strategie voor de bevordering 
van gendergelijkheid, door middel van:

– Effectieve uitvoering en toepassing van 
een speciale strategie om de EU-
doelstellingen op het gebied van 
gendergelijkheid te bereiken, door middel 
van:

Or. en

Amendement 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 2 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een plan en voorafgaande criteria om 
doelstellingen inzake gendergelijkheid 
door middel van gendernormen en -
richtsnoeren te integreren;

– een plan en voorafgaande criteria om 
doelstellingen inzake gendergelijkheid 
door middel van het voor alle GSK-
fondsen integreren van normen en 
richtsnoeren op het gebied van 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 2 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– uitvoeringsmechanismen, met inbegrip – uitvoeringsmechanismen, met inbegrip 
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van een genderinstantie en deskundigheid 
om de steunmaatregelen op te stellen, te 
monitoren en te evalueren.

van een genderinstantie of 
genderdeskundigen en deskundigheid om 
de steunmaatregelen op te stellen, te 
monitoren en te evalueren.

Or. en

Amendement 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 3 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de uitvoering van maatregelen in 
overeenstemming met artikel 9 van het 
VN-Verdrag, teneinde belemmeringen en 
barrières in verband met de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap te voorkomen, te identificeren en 
op te heffen;

– de uitvoering van maatregelen in 
overeenstemming met artikel 9 van het 
VN-Verdrag, teneinde belemmeringen en 
barrières in verband met de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap op elk terrein, waaronder 
infrastructuren, diensten en goederen, te 
voorkomen, te identificeren en op te 
heffen;

Or. en

Amendement 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 3 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– institutionele regelingen voor de 
uitvoering van en het toezicht op het VN-
Verdrag in overeenstemming met artikel 33 

– institutionele regelingen voor de 
uitvoering van en het toezicht op het VN-
Verdrag in overeenstemming met artikel 33 
van dat Verdrag, terwijl organisaties die 
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van dat Verdrag; gehandicapten vertegenwoordigen worden 
betrokken in het opstellen en uitvoeren 
van deze regelingen;

Or. en

Amendement 1872
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 4 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– volledige omzetting van de Richtlijnen 
2004/18/EG en 2004/17/EG;

schrappen

Or. es

Amendement 1873
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 4 – kolom 3 – streepje 1 –
substreepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– maatregelen tot waarborging van een 
toereikend toezicht en een toereikende 
bewaking in verband met transparante 
gunningsprocedures voor contracten, en 
voldoende informatie daarover;

– maatregelen tot waarborging van 
(schrapping) transparante 
gunningsprocedures voor contracten, en 
voldoende informatie daarover;

Or. es

Amendement 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 4 – kolom 3 – streepje 1 –
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substreepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een strategie voor het toestaan en 
stimuleren van de ontwikkeling van 
groene overheidsopdrachten (GPP).

Or. en

Amendement 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Voorlichting en communicatie over steun uit de fondsen – punt 1 – alinea 1 –
streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– naam van de begunstigde (alleen 
rechtspersonen; geen namen van 
natuurlijke personen vermelden);

– naam van de begunstigde (alleen 
rechtspersonen; geen namen van 
natuurlijke personen vermelden, 
waaronder rechtspersonen die werken met 
financieringsinstrumenten zoals bepaald 
in artikel 33);

Or. en

Amendement 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Voorlichting en communicatie over steun uit de fondsen – punt 2 – punt 2.1 –
alinea 2 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis. het ten minste bekendmaken van het 
bijbehorende percentage van het aandeel 
van de Europese Unie in het bedrag van 
de totale financiering die wordt toegekend 
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aan publicaties over een gefinancierd 
project of gefinancierde maatregel;

Or. en

Amendement 1877
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Voorlichting en communicatie over steun uit de fondsen – punt 4 – alinea 1 –
punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) een jaarlijkse actualisering waarin de te 
nemen voorlichtings- en 
publiciteitsmaatregelen worden 
uiteengezet.

(i) een jaarlijkse actualisering waarin de te 
nemen voorlichtings- en 
publiciteitsmaatregelen, zoals voorzien op 
het moment dat de actualisering werd 
opgesteld, worden uiteengezet.

Or. de

Motivering

De tekst van de bepalingen dient te worden verduidelijkt om ervoor te zorgen dat de 
publiciteitsmaatregelen voldoende flexibel georganiseerd zijn om aan te sluiten op 
onvoorziene publiciteitsvereisten. 


