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Amendement 106
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Transnationale samenwerking moet tot 
doel hebben de samenwerking te 
versterken door middel van acties die 
bijdragen tot de geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling in samenhang met de 
prioriteiten van het cohesiebeleid van de 
Unie.

(6) Transnationale samenwerking moet tot 
doel hebben de samenwerking te 
versterken door middel van acties die 
bijdragen tot de geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling in samenhang met de 
prioriteiten van het cohesiebeleid van de 
Unie. Transnationale gebieden die te 
maken hebben met gemeenschappelijke, 
door de infrastructuur of natuur bepaalde 
uitdagingen, zoals het Alpengebied, 
moeten steun krijgen bij het vormen van 
macroregio's;

Or. de

Motivering

Het Alpengebied heeft te kampen met specifieke demografische en natuurlijke uitdagingen. 
Macroregio's zijn een adequaat en nuttig instrument om deze problemen op transnationaal en 
grensoverschrijdend niveau het hoofd te bieden. De instelling van een alpiene macroregio zou 
de lokale bevolking aanzienlijke voordelen opleveren.

Amendement 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is nodig grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerking met de naburige derde 
landen van de Unie verder te ondersteunen 
of – waar nodig – tot stand te brengen, 
omdat de regio's van de lidstaten die aan 
derde landen grenzen, daarvan profijt 
zullen trekken. Daartoe zal het EFRO 
bijdragen aan de grensoverschrijdende en 

(12) Het is nodig grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerking met de naburige derde 
landen van de Unie verder te ondersteunen 
of – waar nodig – tot stand te brengen, 
omdat de regio's van de lidstaten die aan 
derde landen grenzen, daarvan profijt 
zullen trekken. Daartoe zal het EFRO 
bijdragen aan de grensoverschrijdende en 
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zeebekkenprogramma's die zijn opgezet in 
het kader van het Europees 
Nabuurschapsinstrument (ENI) krachtens 
Verordening (EU) nr. […]/2012, en in het 
kader van het pretoetredingsinstrument 
(IPA) krachtens Verordening (EU) nr. 
[…]/2012.

zeebekkenprogramma's die zijn opgezet in 
het kader van het Europees 
Nabuurschapsinstrument (ENI) krachtens 
Verordening (EU) nr. […]/2012, en in het 
kader van het pretoetredingsinstrument 
voor bijstand (IPA) krachtens Verordening 
(EU) nr. […]/2012. Indien er sprake is van 
een duidelijk voordeel voor een in het 
kader van de interregionale 
samenwerking ondersteund 
samenwerkingsproject kunnen ook regio's 
van andere derde landen worden 
betrokken.

Or. en

Amendement 108
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Het verdient aanbeveling om 
derde landen of gebieden die zich reeds in 
het voorbereidingsproces van 
samenwerkingsprogramma's bevinden 
ook een rol te laten spelen indien zij de 
uitnodiging om aan dergelijke 
programma's deel te nemen, hebben 
geaccepteerd. Daartoe moeten speciale 
procedures in de verordening worden 
vastgelegd. In afwijking van de 
standaardprocedure moeten voor 
samenwerkingsprogramma's waarbij 
ultraperifere gebieden en derde landen 
betrokken zijn, deze derde landen door de 
deelnemende lidstaten worden 
geraadpleegd voordat de programma's bij 
de Commissie worden ingediend. Met het 
oog op een effectievere en pragmatischere 
betrokkenheid van derde landen bij 
samenwerkingsprogramma's, moet erin 
worden voorzien dat de instemming met 
de inhoud van de 
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samenwerkingsprogramma's en de 
eventuele bijdrage van de derde landen 
ook kunnen worden geformuleerd in de 
formeel goedgekeurde notulen van de 
overlegvergaderingen met de derde 
landen of van de besprekingen van de 
organisaties voor regionale 
samenwerking.
Met betrekking tot de 
goedkeuringsprocedure van de 
operationele programma's moet de 
Commissie, indachtig de beginselen van 
gedeeld beheer en vereenvoudiging, enkel 
de belangrijkste elementen van de 
samenwerkingsprogramma's goedkeuren. 
De overige elementen moeten worden 
goedgekeurd door de deelnemende 
lidstaat of lidstaten. Ten behoeve van de 
rechtszekerheid en de transparantie moet 
worden bepaald dat ingeval de 
deelnemende lidstaat/lidstaten wijzigingen 
aanbrengt/aanbrengen in een element van 
een samenwerkingsovereenkomst dat niet 
onder het besluit van de Commissie valt, 
de beheersautoriteit van die lidstaat de 
Commissie binnen één maand na de 
datum van het besluit van die wijzigingen 
in kennis stelt.

Or. en

Amendement 109
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De beheersautoriteiten moeten 
verantwoordelijk zijn voor alle in artikel 
114 van Verordening (EU) nr. […]/2012 
[GV] vermelde functies van de 
beheersautoriteit, met inbegrip van 
beheersverificaties om uniforme normen in 

(30) De beheersautoriteiten moeten 
verantwoordelijk zijn voor alle in artikel 
114 van Verordening (EU) nr. […]/2012 
[GV] vermelde functies, met inbegrip van 
beheersverificaties om uniforme normen in 
het gehele programmagebied te 
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het gehele programmagebied te 
garanderen. Als echter een EGTS als 
beheersautoriteit wordt aangewezen, moet
zij worden gemachtigd dergelijke 
verificaties te verrichten, daar alle 
deelnemende lidstaten in haar organen 
vertegenwoordigd zijn. Zelfs indien geen 
EGTS is aangewezen, moet de 
beheersautoriteit door de deelnemende 
lidstaten worden gemachtigd in het gehele 
programmagebied verificaties te 
verrichten.

garanderen. Als echter een EGTS als 
beheersautoriteit wordt aangewezen,
moeten dergelijke verificaties ten minste 
voor lidstaten en derde landen die in de 
EGTS vertegenwoordigd zijn door of 
onder verantwoordelijkheid van de 
beheersautoriteit worden verricht en 
moeten controleurs alleen in de 
resterende lidstaten en derde landen 
worden gebruikt. Zelfs indien geen EGTS 
is aangewezen, moet de beheersautoriteit 
door de deelnemende lidstaten worden 
gemachtigd in het gehele 
programmagebied verificaties te 
verrichten.

Or. en

Amendement 110
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Gezien de moeilijkheden en 
vertragingen die zich hebben voorgedaan 
bij het opzetten van echt gezamenlijke 
programmastructuren, moet voor de 
verantwoording van betalingen met 
betrekking tot vastleggingen in het kader 
van de doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" een termijn van drie jaar 
volgend op het jaar van de vastlegging 
worden vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 111
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 35
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het is nodig de regels te 
verduidelijken die van toepassing zijn op 
financieel beheer, programmering, 
toezicht, evaluatie en controle betreffende 
de deelneming van derde landen aan 
programma's voor transnationale en 
interregionale samenwerking. Die regels 
moeten worden vastgesteld in het 
desbetreffende samenwerkingsprogramma 
en/of de desbetreffende 
financieringsovereenkomst tussen de 
Commissie, elk van de derde landen en de 
lidstaat waarin de beheersautoriteit van 
het desbetreffende 
samenwerkingsprogramma gevestigd is.

Schrappen

Or. en

Amendement 112
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de indiening van ontwerpprogramma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten erom verzoeken dat 
nog meer regio's van NUTS-niveau 3 die 
grenzen aan de regio's die zijn opgenomen 
in het in de tweede alinea bedoelde besluit, 
worden toegevoegd aan een gegeven 
grensoverschrijdend gebied. Zij geven 
daarbij de redenen voor dat verzoek op.

Bij de indiening van ontwerpprogramma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten er, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen en met het oog op 
het waarborgen van de samenhang van 
grensoverschrijdende gebieden of om 
rekening te houden met de bijzondere 
situatie van de daartoe behorende 
eilanden, om verzoeken dat nog meer 
regio's van NUTS-niveau 3 worden 
toegevoegd aan de regio's die zijn 
opgenomen in het in de tweede alinea 
bedoelde besluit. Met het oog op het 
bevorderen van de grensoverschrijdende 
samenwerking aan zeegrenzen in 
ultraperifere regio's en onverminderd het 
bepaalde in de eerste alinea kan de 
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Commissie, op verzoek van de betrokken 
lidstaten in het besluit als bedoeld in de 
tweede alinea ook aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 in 
ultraperifere gebieden die maximaal 150 
km van elkaar verwijderd zijn, als 
grensoverschrijdende gebieden 
aanmerken die steun kunnen ontvangen 
uit de corresponderende allocaties van 
deze lidstaten.

Or. en

Amendement 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de indiening van ontwerpprogramma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten erom verzoeken dat 
nog meer regio's van NUTS-niveau 3 die 
grenzen aan de regio's die zijn opgenomen 
in het in de tweede alinea bedoelde besluit, 
worden toegevoegd aan een gegeven 
grensoverschrijdend gebied. Zij geven 
daarbij de redenen voor dat verzoek op.

Bij de indiening van ontwerpprogramma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten er, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen en met het oog op 
het waarborgen van de samenhang van 
grensoverschrijdende gebieden, om
verzoeken dat nog meer regio's van NUTS-
niveau 3 worden toegevoegd aan de 
regio's die zijn opgenomen in het in de 
tweede alinea bedoelde besluit.
In toepassing van artikel 174 VWEU 
komen de eilanden die tot eenzelfde 
zeebekken behoren voor deze 
programma's in aanmerking zonder 
beperking op het NUTS-niveau of de 
afstand.
Met het oog op het bevorderen van de 
grensoverschrijdende samenwerking aan 
zeegrenzen in ultraperifere regio's en 
onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea kan de Commissie, op verzoek van 
de betrokken lidstaten in het besluit als 
bedoeld in de tweede alinea ook aan 
zeegrenzen gelegen regio's van NUTS-
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niveau 3 in ultraperifere gebieden die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, als grensoverschrijdende gebieden 
aanmerken die steun kunnen ontvangen 
uit de corresponderende allocaties van 
deze lidstaten.

Or. en

Amendement 114
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Artikel 4
Middelen voor Europese territoriale 
samenwerking

Middelen voor Europese territoriale 
samenwerking1

1. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
bedragen 3,48% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
fondsen voor de periode 2014-2020 en die 
vermeld zijn in artikel 83, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
(d.w.z. in totaal 11 700 000 004 EUR) en 
worden toegewezen als volgt:

1. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
bedragen 7% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
fondsen voor de periode 2014-2020 en die 
vermeld zijn in artikel 83, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
(d.w.z. in totaal XX XXX XXX XXX2

EUR) en worden toegewezen als volgt:

(a) 73,24% (d.i. in totaal 8 569 000 
003 EUR) voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

(a) 74,05% (d.i. in totaal X XXX XXX 
XXX3 EUR) voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

(b) 20,78% (d.i. in totaal 2 431 000 
001 EUR) voor transnationale 
samenwerking;

(b) 20,36% (d.i. in totaal X XXX XXX 
XXX4 EUR) voor transnationale 
samenwerking;

(c) 5,98% (d.i. in totaal 700 000 000 EUR) 
voor interregionale samenwerking.

(c) 5,59% (d.i. in totaal XXX XXX XXX55

EUR) voor interregionale samenwerking.

2. Samenwerkingsprogramma's waarbij 
de ultraperifere gebieden betrokken zijn, 
ontvangen niet minder dan 150% van de 
EFRO-steun die zij in de periode 2007-

2. De ultraperifere gebieden ontvangen 
voor programma's uit hoofde van de ETS-
doelstelling niet minder dan 150% van de 
EFRO-steun die zij in de periode 2007-
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2013 ontvingen. Bovendien wordt 
50 000 000 EUR uit de toewijzing voor 
interregionale samenwerking bestemd voor 
samenwerking waaraan de ultraperifere 
regio's deelnemen. Wat thematische 
concentratie betreft, is artikel 5, onder b), 
van toepassing op deze aanvullende 
toewijzing.

2013 ontvingen voor 
samenwerkingsprogramma's. Bovendien 
wordt 50 000 000 EUR uit de toewijzing 
voor interregionale samenwerking bestemd 
voor samenwerking waaraan de 
ultraperifere regio's deelnemen. Wat 
thematische concentratie betreft, is artikel 
5, lid 1, van toepassing op deze 
aanvullende toewijzing.

3. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen één enkel besluit 
vast waarin de lijst van alle 
samenwerkingprogramma's is opgenomen 
en waarin de bedragen van de totale 
EFRO-steun per programma en van de 
toewijzing voor 2014 per programma zijn 
aangegeven. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

3. De Commissie stelt elke lidstaat op de 
hoogte van zijn aandeel, opgesplitst per 
jaar, in de totale bedragen voor 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking als bedoeld in lid 1, onder 
a) en b). De bevolking in de in artikel 3, 
lid 1, tweede alinea, en artikel 3, lid 3, 
eerste alinea, bedoelde gebieden wordt 
gebruikt als criterium voor deze verdeling 
per lidstaat.

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, 
derde alinea, en artikel 3, lid 3, eerste 
alinea, bedoelde gebieden wordt gebruikt 
als criterium voor de jaarlijkse verdeling 
per lidstaat.

Op basis van de meegedeelde bedragen 
deelt elke lidstaat de Commissie mee of en 
hoe hij gebruik heeft gemaakt van de 
overschrijvingsmogelijkheid in artikel 4 
bis, en vermeldt hij daarbij de daaruit 
resulterende verdeling van de middelen 
over de grensoverschrijdende en 
transnationale programma's waaraan hij 
deelneemt. Op basis van de informatie die 
zij van de lidstaten heeft ontvangen, stelt 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast 
waarin een lijst van alle 
samenwerkingsprogramma's is 
opgenomen en waarin het totaalbedrag 
van de totale EFRO-steun voor elk 
programma is aangegeven. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 30, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

4. De steun uit het EFRO voor 
grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en voor grensoverschrijdende 
programma's in het kader van het IPA 
wordt door de Commissie en de betrokken 

4. De bijdrage uit het EFRO voor 
grensoverschrijdende programma's en 
programma's voor zeegebieden in het kader 
van het ENI en voor grensoverschrijdende 
programma's in het kader van het IPA 
wordt door de Commissie en de betrokken 
lidstaten vastgesteld. De EFRO-bijdrage 
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lidstaten vastgesteld. die voor elke lidstaat wordt vastgesteld, 
wordt vervolgens niet over de betrokken 
lidstaten herschikt.

5. Er wordt steun uit het EFRO voor elk 
grensoverschrijdend programma en elk 
zeebekkenprogramma in het kader van het 
ENI en het IPA verleend op voorwaarde 
dat het ENI en het IPA ten minste 
gelijkwaardige bedragen verstrekken. Voor 
deze gelijkwaardigheid geldt een 
maximumbedrag dat is vastgesteld in de 
ENI-verordening of de IPA-verordening.

5. Er wordt steun uit het EFRO voor elk 
grensoverschrijdend programma en elk 
zeebekkenprogramma in het kader van het 
ENI en het IPA verleend op voorwaarde 
dat het ENI en het IPA ten minste 
gelijkwaardige bedragen verstrekken. Voor 
deze gelijkwaardigheid geldt een 
maximumbedrag dat is vastgesteld in de 
ENI-verordening of de IPA-verordening.

6. De jaarlijkse kredieten die 
overeenstemmen met de steun uit het 
EFRO voor programma's in het kader van 
het ENI en het IPA, worden bij het 
opstellen van de begroting voor 2014 in de 
desbetreffende begrotingsonderdelen van 
die instrumenten opgenomen.

6. De jaarlijkse kredieten die 
overeenstemmen met de steun uit het 
EFRO voor programma's in het kader van 
het ENI en het IPA, worden bij het 
opstellen van de begroting voor 2014 in de 
desbetreffende begrotingsonderdelen van 
die instrumenten opgenomen.

7. In 2015 en 2016 wordt de jaarlijkse 
bijdrage uit het EFRO voor de 
programma's in het kader van het ENI en 
het IPA waarvoor uiterlijk op 30 juni geen 
programma bij de Commissie is ingediend 
onder de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA, toegewezen aan de 
onder lid 1, onder a), vallende interne 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking waaraan de betrokken 
lidstaat deelneemt.

7. In 2015 en 2016 wordt de jaarlijkse 
bijdrage uit het EFRO voor de 
programma's in het kader van het ENI en 
het IPA waarvoor uiterlijk op 30 juni geen 
programma bij de Commissie is ingediend 
onder de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA en die niet opnieuw is 
toegewezen aan een ander programma dat 
is ingediend in dezelfde categorie externe 
samenwerkingsprogramma's, toegewezen 
aan de onder lid 1, onder a), vallende 
interne programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
waaraan de betrokken lidstaat/lidstaten
deelneemt/deelnemen.

 Als er uiterlijk op 30 juni 2017 nog steeds 
programma's onder de 
grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA zijn die niet bij de 
Commissie zijn ingediend, wordt de 
volledige in lid 4 vermelde steun uit het 
EFRO voor de resterende jaren tot en met 
2020 toegewezen aan de onder lid 1, onder 
a), vallende interne programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 

Als er uiterlijk op 30 juni 2017 nog steeds 
programma's onder de 
grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA zijn die niet bij de 
Commissie zijn ingediend, wordt de 
volledige in lid 4 vermelde steun uit het 
EFRO voor de resterende jaren tot en met 
2020 die niet opnieuw is toegewezen aan 
een ander programma dat is vastgesteld in 
dezelfde categorie externe 
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waaraan de betrokken lidstaat deelneemt. samenwerkingsprogramma's, toegewezen 
aan de onder lid 1, onder a), vallende 
interne programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
waaraan de betrokken lidstaat deelneemt.

8. De in lid 4 bedoelde 
grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's die door de 
Commissie zijn vastgesteld, worden 
beëindigd als:

8. De in lid 4 bedoelde 
grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's die door de 
Commissie zijn vastgesteld, worden 
beëindigd, dan wel wordt de toewijzing 
aan het programma in overeenstemming 
met de van toepassing zijnde regels en 
procedures gereduceerd, en wel meer in 
het bijzonder, als:

(a) geen van de onder het programma 
vallende partnerlanden de desbetreffende 
financieringsovereenkomst heeft 
ondertekend binnen de bij Verordening 
(EU) nr. /2012 [de ENI-verordening] of 
Verordening (EU) nr. /2012 [IPA] 
vastgestelde termijn; of

(a) geen van de onder het programma 
vallende partnerlanden de desbetreffende 
financieringsovereenkomst heeft 
ondertekend binnen de bij Verordening 
(EU) nr. /2012 [de ENI-verordening] of 
Verordening (EU) nr. /2012 [IPA] 
vastgestelde termijn; of

(b) het programma niet kan worden 
uitgevoerd omdat zich tussen de 
deelnemende landen problemen hebben 
voorgedaan.

(b) het programma niet conform de 
planning kan worden uitgevoerd omdat 
zich tussen de deelnemende landen 
problemen hebben voorgedaan.

In dat geval wordt de in lid 4 vermelde 
steun uit het EFRO die overeenstemt met 
nog niet vastgelegde jaartranches, op 
verzoek van de betrokken lidstaat 
toegewezen aan de onder lid 1, onder a), 
vallende interne programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
waaraan die lidstaat deelneemt.

In dat geval wordt de in lid 4 vermelde 
steun uit het EFRO die overeenstemt met 
nog niet vastgelegde jaartranches, dan wel 
met vastgelegde jaartranches die 
vervolgens in hetzelfde begrotingsjaar 
weer geheel of gedeeltelijk zijn 
vrijgemaakt en die niet opnieuw zijn 
toegewezen aan een ander programma in 
dezelfde categorie externe 
samenwerkingsprogramma's, op verzoek 
van de betrokken lidstaat toegewezen aan 
de onder lid 1, onder a), vallende interne 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking waaraan die lidstaat 
deelneemt.

8 bis. De Commissie verstrekt aan het 
comité dat is opgericht op grond van 
artikel 143 van Verordening (EU) nr. 
.../2013 [GV] op jaarbasis een 
samenvatting van de financiële 
tenuitvoerlegging van 
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grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en van grensoverschrijdende 
programma's in het kader van het IPA 
waaraan het EFRO in overeenstemming 
met dit artikel bijdraagt.
__________
1 Begrotingscijfers die moeten worden 
toegevoegd zodra een akkoord over het 
meerjarig financieel kader 2014-2020 en 
artikel 84 GV is bereikt
2 3 4 5 de cijfers zijn afhankelijk van de 
totale middelen die voor het cohesiebeleid 
beschikbaar zijn in de periode 2014 tot en 
met 2020

Or. en

Amendement 115
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Artikel 13
Verslagen over de uitvoering Verslagen over de uitvoering

1. Uiterlijk op 30 april 2016 en vervolgens 
op 30 april van elk volgend jaar tot en met 
2022 dient de beheersautoriteit bij de 
Commissie een jaarverslag in 
overeenkomstig artikel 44, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV]. Het 
verslag dat in 2016 wordt ingediend, 
betreft de begrotingsjaren 2014 en 2015 
alsmede de periode tussen de begindatum 
voor de subsidiabiliteit van de uitgaven en 
31 december 2013.

1. Uiterlijk op 31 mei 2016 en vervolgens 
op 31 mei van elk volgend jaar tot en met 
2022 dient de beheersautoriteit bij de 
Commissie een jaarverslag in 
overeenkomstig artikel 44, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV]. Het 
verslag dat in 2016 wordt ingediend, 
betreft de begrotingsjaren 2014 en 2015 
alsmede de periode tussen de begindatum 
voor de subsidiabiliteit van de uitgaven en 
31 december 2013.

1 bis. Voor de in 2017 en 2019 in te 
dienen verslagen valt de in lid 1 bedoelde 
tijdslimiet op 30 juni.

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
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wordt informatie gegeven over: wordt informatie gegeven over:
(a) de uitvoering van het 
samenwerkingsprogramma overeenkomstig 
artikel 44, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

(a) de uitvoering van het 
samenwerkingsprogramma overeenkomstig 
artikel 44, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

(b) de voortgang bij de voorbereiding en 
uitvoering van grote projecten en 
gezamenlijke actieplannen.

(b) waar van toepassing, de voortgang bij 
de voorbereiding en uitvoering van grote 
projecten en gezamenlijke actieplannen.

3. De jaarverslagen over de uitvoering die 
in 2017 en 2019 worden ingediend, 
omvatten een uiteenzetting en beoordeling 
van de informatie die respectievelijk bij 
artikel 44, leden 3 en 4, van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [GV] is 
voorgeschreven, en de in lid 2 vermelde 
informatie, en bovendien van:

3. De jaarverslagen over de uitvoering die 
in 2017 en 2019 worden ingediend, 
omvatten een uiteenzetting en beoordeling 
van de informatie die respectievelijk bij 
artikel 44, leden 3 en 4, van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [GV] is 
voorgeschreven, en de in lid 2 vermelde 
informatie, en bovendien van informatie 
over de elementen als bedoeld onder c), f) 
en h) hierna en daarnaast kan er, 
afhankelijk van de inhoud en 
doelstellingen van de 
samenwerkingsprogramma's, ook 
informatie worden toegevoegd over 
andere elementen die hierna worden 
genoemd:

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

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

(b) de voortgang bij de uitvoering van 
acties ter vergroting van de capaciteit van 
de autoriteiten en van de begunstigden om 
het EFRO te beheren en te gebruiken;

(b) de voortgang bij de uitvoering van 
acties ter vergroting van de capaciteit van 
de autoriteiten en van de begunstigden om 
het EFRO te beheren en te gebruiken;

(b bis) al naar het geval, bijdrage aan 
macro-regionale en zeebekkenstrategieën;

(c) de voortgang bij de uitvoering van het 
evaluatieplan en het vervolg dat aan de 
bevindingen van evaluaties is gegeven;

(c) de voortgang bij de uitvoering van het 
evaluatieplan en het vervolg dat aan de 
bevindingen van evaluaties is gegeven;

(d) de specifieke maatregelen die zijn 
genomen ter bevordering van gelijkheid 
van mannen en vrouwen en ter preventie
van discriminatie, met inbegrip van 

(d) de specifieke maatregelen die zijn 
genomen ter bevordering van gelijkheid 
van mannen en vrouwen en ter 
bevordering van niet-discriminatie, met 
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toegankelijkheid voor personen met een 
handicap, en de regelingen die zijn 
getroffen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en de concrete acties te 
garanderen;

name de bevordering van de
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap, en de regelingen die zijn 
getroffen om de integratie van het 
genderperspectief in het 
samenwerkingsprogramma en de concrete 
acties te garanderen;

(e) de maatregelen die zijn genomen om 
duurzame ontwikkeling te bevorderen;

(e) de maatregelen die zijn genomen om 
duurzame ontwikkeling te bevorderen;

(f) de resultaten van de maatregelen op het 
gebied van voorlichting en publiciteit die 
in het kader van de communicatiestrategie 
zijn uitgevoerd;

(f) de resultaten van de maatregelen op het 
gebied van voorlichting en publiciteit die 
in het kader van de communicatiestrategie 
zijn uitgevoerd;

(g) de voortgang bij de uitvoering van 
maatregelen op het gebied van sociale 
innovatie, in voorkomend geval;

(g) de voortgang bij de uitvoering van 
maatregelen op het gebied van sociale 
innovatie;

(h) de betrokkenheid van de partners bij het 
toezicht op en de uitvoering en evaluatie 
van het samenwerkingsprogramma.

(h) de betrokkenheid van de partners bij het 
toezicht op en de uitvoering en evaluatie 
van het samenwerkingsprogramma.

4. De jaarverslagen en eindverslagen over 
de uitvoering worden opgesteld volgens 
modellen die de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen vaststelt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 30, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

4. De jaarverslagen en eindverslagen over 
de uitvoering worden opgesteld volgens 
modellen die de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen vaststelt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143 van Verordening (EU) 
nr. [...]/2012 [GV] bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

______________
1 Afhankelijk van de afstemming met de 
resultaten van de besprekingen over 
artikel 101 GV.

Or. en

Amendement 116
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 1. Gemeenschappelijke outputindicatoren, 
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Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
wordt, waar dit relevant is, 
gebruikgemaakt van de in de bijlage bij 
deze verordening beschreven 
gemeenschappelijke indicatoren. De 
uitgangswaarde van deze indicatoren is 
nul en er worden cumulatieve streefcijfers 
voor 2022 vastgesteld.

als vastgesteld in de bijlage bij deze 
verordening, programmaspecifieke 
resultaatindicatoren en, indien relevant, 
programmaspecifieke outputindicatoren 
worden gebruikt overeenkomstig 
artikel 24, lid 3, en artikel 7, lid 2, onder 
b) ii) en iv), van onderhavige verordening.

Voor programmaspecifieke 
outputindicatoren is de uitgangswaarde 
nul en worden cumulatieve streefcijfers 
voor 2022 vastgesteld.

2. Voor de gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke outputindicatoren 
bedragen de uitgangswaarden nul.
Cumulatieve gekwantificeerde 
streefwaarden voor deze indicatoren 
worden voor 2022 vastgesteld.

Voor programmaspecifieke 
resultaatindicatoren wordt de 
uitgangswaarde vastgesteld aan de hand
van de meest recente beschikbare gegevens 
en worden streefdoelen voor 2022 
vastgesteld, die in kwantitatieve of 
kwalitatieve termen kunnen worden 
uitgedrukt.

3. Voor de programmaspecifieke 
resultaatindicatoren die te maken hebben 
met investeringsprioriteiten, wordt voor de 
uitgangswaarden van de meest recente 
beschikbare gegevens gebruik gemaakt en 
worden streefdoelen voor 2022 vastgesteld. 
Streefdoelen kunnen in kwantitatieve of 
kwalitatieve termen worden uitgedrukt.

4. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid verleend om overeenkomstig 
artikel 29 een gedelegeerde handeling vast 
te stellen teneinde de lijst met 
gemeenschappelijke outputindicatoren in 
de bijlage bij deze verordening te wijzigen, 
om, waar dit gerechtvaardigd is, 
aanpassingen aan te brengen teneinde 
een effectieve voortgangsbeoordeling van 
de programma-uitvoering te waarborgen.

Or. en

Amendement 117
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor concrete acties betreffende 
promotieactiviteiten en capaciteitsopbouw 

3. Voor concrete acties betreffende 
technische bijstand of promotieactiviteiten 



AM\940886NL.doc 17/21 PE514.649v01-00

NL

mogen uitgaven buiten het tot de Unie 
behorende deel van het programmagebied 
worden gedaan, mits aan de voorwaarden 
in lid 2, onder a) en c), wordt voldaan.

en capaciteitsopbouw mogen uitgaven 
buiten het tot de Unie behorende deel van 
het programmagebied worden gedaan, mits 
aan de voorwaarden in lid 2, onder a) en c), 
wordt voldaan.

Or. en

Amendement 118
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit van een 
samenwerkingsprogramma vervult de in de 
artikelen 114 en 115 van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [GV] vastgestelde 
functies van de beheersautoriteit en van 
de certificeringsautoriteit.

1. De beheersautoriteit van een 
samenwerkingsprogramma vervult de in 
artikel 114 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] vastgestelde functies 
onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit 
artikel.

2. De beheersautoriteit stelt na overleg met 
de aan een samenwerkingsprogramma 
deelnemende lidstaten en eventuele derde 
landen een gezamenlijk secretariaat in. 

2. De beheersautoriteit stelt na overleg met 
de aan een samenwerkingsprogramma 
deelnemende lidstaten en eventuele derde 
landen een gezamenlijk secretariaat in. 

Het gezamenlijke secretariaat verleent de 
beheersautoriteit en het toezichtcomité 
bijstand bij de uitvoering van hun 
respectieve functies. Het gezamenlijke 
secretariaat verstrekt ook informatie aan 
potentiële begunstigden over 
financieringsmogelijkheden in het kader 
van samenwerkingsprogramma's en 
verleent de begunstigden bijstand bij de 
uitvoering van concrete acties.

Het gezamenlijke secretariaat verleent de 
beheersautoriteit en het toezichtcomité 
bijstand bij de uitvoering van hun 
respectieve functies. Het gezamenlijke 
secretariaat verstrekt ook informatie aan 
potentiële begunstigden over 
financieringsmogelijkheden in het kader 
van samenwerkingsprogramma's en 
verleent de begunstigden bijstand bij de 
uitvoering van concrete acties.

3. Verificaties uit hoofde van artikel 114, 
lid 4, onder a), van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] worden door de 
beheersautoriteit voor het gehele 
programmagebied verricht als de 
beheersautoriteit een EGTS is.

3. Als de beheersautoriteit een EGTS is 
worden verificaties uit hoofde van artikel 
114, lid 4, onder a), van Verordening (EU) 
nr. […]/2012 [GV] ten minste voor 
lidstaten en derde landen die in de EGTS 
vertegenwoordigd zijn door of onder 
verantwoordelijkheid van de 
beheersautoriteit verricht.
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4. Als de beheersautoriteit de verificaties 
uit hoofde van artikel 114, lid 4, onder a), 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
niet in het gehele programmagebied kan 
verrichten, wijst elke lidstaat of derde land 
de instantie of persoon aan die 
verantwoordelijk is voor het verrichten van 
die verificaties ten aanzien van de 
begunstigden op zijn grondgebied 
("controleur(s)").

4. Als de beheersautoriteit de verificaties 
uit hoofde van artikel 114, lid 4, onder a), 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
niet in het gehele programmagebied 
verricht, of als de verificaties voor 
lidstaten en derde landen die in de EGTS 
vertegenwoordigd zijn niet door of onder 
verantwoordelijkheid van de 
beheersautoriteit worden verricht 
overeenkomstig lid 3, wijst elke lidstaat of 
het betreffende derde land, wanneer het de 
uitnodiging om aan het 
samenwerkingsprogramma deel te nemen, 
heeft geaccepteerd, de instantie of persoon 
aan die verantwoordelijk is voor het 
verrichten van die verificaties ten aanzien 
van de begunstigden op zijn grondgebied 
("controleur(s)"). In dit verband vergewist 
de beheersautoriteit zich ervan dat de 
uitgaven van elke aan een concrete actie 
deelnemende begunstigde door een 
aangewezen controleur zijn geverifieerd. 
Elke lidstaat zorgt ervoor dat de uitgaven 
kunnen worden geverifieerd binnen een 
periode van drie maanden na overlegging 
van de documenten door de begunstigde.

Die controleurs zijn, waar mogelijk,
dezelfde instanties die verantwoordelijk 
zijn voor het verrichten van die verificaties 
voor de operationele programma's in het 
kader van de doelstelling "investeren in 
groei en werkgelegenheid" of, in het geval 
van derde landen, voor het verrichten van 
vergelijkbare verificaties in het kader van 
externe beleidsinstrumenten van de Unie.

Die controleurs kunnen dezelfde instanties 
zijn die verantwoordelijk zijn voor het 
verrichten van die verificaties voor de 
operationele programma's in het kader van 
de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid" of, in het geval van 
derde landen, voor het verrichten van 
vergelijkbare verificaties in het kader van 
externe beleidsinstrumenten van de Unie.

Elke lidstaat of derde land is 
verantwoordelijk voor de op zijn 
grondgebied verrichte verificaties.

Elke lidstaat of het betreffende derde land, 
wanneer het de uitnodiging om aan het 
samenwerkingsprogramma deel te nemen, 
heeft geaccepteerd, is verantwoordelijk 
voor de op zijn grondgebied verrichte 
verificaties.

Als alleen voor een volledige concrete 
actie kan worden geverifieerd of de 
meegefinancierde producten of diensten 
zijn geleverd, wordt de verificatie verricht 
door de beheersautoriteit of door de 
controleur van de lidstaat waarin de 

Als alleen voor een volledige concrete 
actie kan worden geverifieerd of de 
meegefinancierde producten of diensten 
zijn geleverd, wordt de verificatie verricht 
door de beheersautoriteit of door de 
controleur van de lidstaat waarin de 
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eerstverantwoordelijke begunstigde 
gevestigd is.

eerstverantwoordelijke begunstigde 
gevestigd is.

Or. en

Amendement 119
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Schrappen
Doorhaling
In afwijking van artikel 127, lid 1, eerste 
alinea, maar onverminderd artikel 127, lid 
4, van Verordening (EU) nr. […]/2012 
[GV] haalt de Commissie alle delen van 
het overeenkomstig de tweede alinea van 
dat artikel berekende bedrag in een 
samenwerkingsprogramma door die niet 
uiterlijk op 31 december van het derde 
begrotingsjaar dat volgt op het jaar van de 
vastlegging in het kader van het 
samenwerkingsprogramma, voor de 
betaling van de initiële en jaarlijkse 
voorfinanciering, tussentijdse betalingen 
en het jaarlijkse saldo zijn gebruikt, of 
waarvoor geen betalingsaanvraag is 
verzonden overeenkomstig artikel 126, lid 
1, van Verordening (EU) nr. […]/2012 
[GV].

Or. en

Amendement 120
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 29
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt de 
Commissie onder de in dit artikel gestelde 
voorwaarden verleend.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt de 
Commissie onder de in dit artikel gestelde 
voorwaarden verleend.

2. De bevoegdheid om de in artikel 17, 
lid 1, bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt de Commissie met 
ingang van de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening voor onbepaalde tijd 
verleend.

2. De bevoegdheid om de in artikel 15, lid 
4, en artikel 17, lid 1, bedoelde 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt de Commissie met ingang van de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening voor onbepaalde tijd verleend.

3. De in artikel 17, lid 1, bedoelde 
delegatie van bevoegdheid kan te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken.

3. De in artikel 15, lid 4, en artikel 17, 
lid 1, bedoelde delegatie van bevoegdheid 
kan te allen tijde door het Europees 
Parlement of de Raad worden ingetrokken.

Een besluit tot intrekking maakt een einde 
aan de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het besluit treedt 
in werking op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een latere 
datum die daarin nader wordt bepaald. Het 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Een besluit tot intrekking maakt een einde 
aan de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het besluit treedt 
in werking op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een latere 
datum die daarin nader wordt bepaald. Het 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 
in kennis.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 
in kennis.

5. Een krachtens artikel 17, lid 1, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
pas in werking als het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee
maanden na de datum van kennisgeving 
ervan aan het Europees Parlement en de 
Raad bezwaar heeft aangetekend tegen de 
gedelegeerde handeling, of indien zowel 
het Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te 
zullen aantekenen. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

5. Een krachtens artikel 17, lid 1, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
pas in werking als het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van 2
maanden na de datum van kennisgeving 
ervan aan het Europees Parlement en de 
Raad bezwaar heeft aangetekend tegen de 
gedelegeerde handeling, of indien zowel 
het Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te 
zullen aantekenen. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of 
van de Raad met 2 maanden verlengd.
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Or. en


