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Amendement 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 174 van het Verdrag is 
bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's of eilanden, in het bijzonder
plattelandsgebieden, regio's die een 
industriële overgang doormaken en regio's 
die kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, te verkleinen. Ingevolge 
artikel 175 van het Verdrag moet de Unie 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
ondersteunen door haar optreden via het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, het 
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, de 
Europese Investeringsbank en andere 
instrumenten.

(1) In artikel 174 van het Verdrag is 
bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de
achterstand van de minst begunstigde 
regio's of eilanden, met bijzondere 
aandacht voor plattelandsgebieden, regio's 
die een industriële overgang doormaken en 
regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, waaronder ultraperifere 
regio's, de meest noordelijke regio's met 
een zeer geringe bevolkingsdichtheid, 
alsmede insulaire, grensoverschrijdende 
en bergregio's, te verkleinen. Ingevolge 
artikel 175 van het Verdrag moet de Unie 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
ondersteunen door haar optreden via het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, het 
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, de 
Europese Investeringsbank en andere 
instrumenten.

Or. en

Amendement 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In Verordening (EU) nr. [...]/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de financiële bepalingen die 
van toepassing zijn op de algemene 
begroting van de Unie zijn de algemene 
beginselen vastgelegd met betrekking tot 
de uitvoering van de jaarlijkse begroting 
van de Unie. Het is nodig te zorgen voor 
samenhang tussen die verordening en de 
bepalingen die op deze verordening van 
toepassing zijn.
___________
1 PB L...

Or. en

Amendement 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig de conclusies van de 
Europese Raad van 17 juni 2010, waarbij 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei werd 
goedgekeurd, moeten de Unie en de 
lidstaten zorg dragen voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, een 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie 
bevorderen en regionale verschillen 
verkleinen.

(2) Overeenkomstig de conclusies van de 
Europese Raad van 17 juni 2010, waarbij 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei werd 
goedgekeurd, moeten de Unie en de 
lidstaten zorg dragen voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, een 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie 
bevorderen en regionale verschillen 
verkleinen. Het cohesiebeleid speelt een 
overheersende rol voor het halen van de 
Europa 2020-doelstellingen en een 
degelijk, autonoom cohesiebeleid is een 
voorwaarde voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie.

Or. en
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Amendement 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De ultraperifere regio's moeten in 
aanmerking komen voor specifieke 
maatregelen en extra financiering ter 
compensatie van de belemmeringen die 
voortvloeien uit de in artikel 349 van het 
Verdrag vermelde factoren.

(5) De ultraperifere regio's moeten in 
aanmerking komen voor specifieke 
doeltreffende maatregelen alsook 
voldoende extra financiering om rekening 
te houden met de grote afstand, het 
insulaire karakter, de structurele 
omstandigheden op sociaal en 
economisch gebied en ter compensatie van 
de belemmeringen die voortvloeien uit de 
in artikel 349 van het Verdrag vermelde 
factoren.

Or. en

Amendement 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een lidstaat moet voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand 
brengen met vertegenwoordigers van de 
bevoegde regionale, plaatselijke, stedelijke 
en andere overheden, instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen. Met een dergelijk partnerschap 
wordt beoogd het beginsel van meerlagig 
bestuur in acht te nemen, te waarborgen dat 

(9) Een lidstaat moet voor de 
partnerschapsovereenkomst en voor elk 
programma een partnerschap tot stand 
brengen met vertegenwoordigers van de 
bevoegde regionale, plaatselijke, stedelijke 
en andere overheden, economische en 
sociale partners en andere instanties die 
het maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen en, in voorkomend geval, de 
overkoepelende organisaties van die 



PE514.636v02-00 6/82 AM\941563NL.doc

NL

de belanghebbenden zich verantwoordelijk 
voelen voor de geplande steunmaatregelen 
en voort te bouwen op de ervaring en 
knowhow van de betrokken actoren. De 
Commissie moet worden gemachtigd om 
in een gedelegeerde handeling een 
gedragscode vast te stellen, teneinde ervoor 
te zorgen dat de partners op coherente 
wijze betrokken worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de partnerschapscontracten
en programma's.

instanties, overheden en organisaties. Met 
een dergelijk partnerschap wordt beoogd 
de beginselen van meerlagig bestuur in 
acht te nemen, maar ook van subsidiariteit 
en evenredigheid en met de specifieke 
aspecten van de verschillende juridische 
en institutionele kaders van de lidstaten, 
alsmede te waarborgen dat de 
belanghebbenden zich verantwoordelijk 
voelen voor de geplande steunmaatregelen 
en voort te bouwen op de ervaring en de
knowhow van de betrokken actoren. De 
lidstaten dienen de meest representatieve 
relevante partners aan te wijzen, waartoe 
de instellingen, organisaties en groepen 
dienen te behoren die de voorbereiding 
kunnen beïnvloeden of gevolgen kunnen 
ondervinden van de voorbereiding en de 
uitvoering van de programma's. In dit 
verband kunnen de lidstaten in 
voorkomend geval ook overkoepelende 
organisaties als relevante partners 
aanwijzen, namelijk de verenigingen, 
federaties of confederaties van relevante 
plaatselijke, regionale en stedelijke 
overheden of andere instanties, zulks 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
wetgeving en praktijk. De Commissie 
wordt gemachtigd om in een gedelegeerde 
handeling een gedragscode vast te stellen, 
teneinde de uitvoering van 
partnerschappen door de lidstaten te 
faciliteren om ervoor te zorgen dat de 
relevante partners op coherente wijze 
betrokken worden bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van de 
partnerschapsovereenkomsten en 
programma's. De vastgestelde 
gedelegeerde handelingen mogen onder 
geen voorwaarde en in geen enkele 
interpretatie effecten met terugwerkende 
kracht hebben of als basis dienen voor de 
vaststelling van onregelmatigheden die 
leiden tot financiële correcties. De 
vastgestelde gedelegeerde handeling mag 
niet eerder in werking treden dan op de 
dag waarop ze wordt vastgesteld na de 
inwerkingtreding van deze verordening.
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De vastgestelde gedelegeerde handeling 
moet de lidstaten in staat stellen de meest 
geschikte wijze van uitvoering van het 
partnerschap te bepalen overeenkomstig 
hun institutioneel en wettelijk kader 
alsmede hun nationale en regionale 
bevoegdheden, mits de doelstellingen 
ervan, zoals neergelegd in deze 
verordening, worden verwezenlijkt.

Or. en

Amendement 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de context van haar inspanningen 
ter verbetering van de economische, 
territoriale en sociale cohesie moet de Unie 
er in alle fasen van de implementatie van 
de GSK-fondsen naar streven 
ongelijkheden op te heffen en de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen, 
alsmede discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden.

(11) In de context van haar inspanningen 
ter verbetering van de economische,
territoriale en sociale cohesie moet de Unie 
er in alle fasen van de implementatie van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen naar streven 
ongelijkheden op te heffen en de gelijkheid 
van vrouwen en mannen te garanderen 
zowel door de systematische integratie van 
genderaspecten in het programmerings-
en uitvoeringproces, als door specifieke 
maatregelen overeenkomstig de EU-
strategie voor gelijkheid tussen vrouwen
en mannen. Tijdens die invoering moet de 
Unie zich ook richten op de bestrijding 
van discriminatie op grond van geslacht, 
ras of etnische oorsprong, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid zoals uiteengezet in artikel 2 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en artikel 21 van het Handvest van 
de grondrechten.

Or. en
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Amendement 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De doelstellingen van de GSK-
fondsen moeten worden nagestreefd in het 
kader van duurzame ontwikkeling en van 
de bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 19 van het Verdrag 
verankerde doelstelling inzake 
bescherming en verbetering van het milieu, 
waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt"
wordt toegepast. In overeenstemming met 
het streven ten minste 20% van de 
begroting van de Unie aan doelstellingen 
op het gebied van klimaatverandering te 
besteden, moeten de lidstaten aan de hand 
van door de Commissie in een 
uitvoeringshandeling vastgestelde 
methoden informatie over steun voor deze 
doelstellingen verstrekken.

(12) De doelstellingen van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen moeten 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 191, lid 1, van het Verdrag 
verankerde doelstelling inzake behoud,
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast. In overeenstemming met het 
streven ten minste 20% van de begroting 
van de Unie te besteden, moeten lidstaten 
hiertoe aan de hand van door de 
Commissie in een uitvoeringshandeling 
vastgestelde methoden op basis van de 
categorieën acties of maatregelen
informatie over steun voor deze 
doelstellingen verstrekken.

Or. en

Amendement 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de streefdoelen en doelstellingen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken, 
moeten de GSK-fondsen hun steun richten 
op een beperkt aantal gemeenschappelijke 
thematische doelstellingen. De precieze 

(13) Om de streefdoelen en doelstellingen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken, 
moeten de Europese structuur- en 
investeringsfondsen hun steun richten op 
een beperkt aantal gemeenschappelijke 
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werkingssfeer van elk van de GSK-fondsen
moet worden uiteengezet in specifieke 
regels voor elk fonds en kan eventueel 
slechts enkele van de in deze verordening 
gedefinieerde thematische doelstellingen 
omvatten.

thematische doelstellingen, die voldoende 
bewegingsvrijheid bieden om rekening te 
houden met de specifieke behoeften van 
de regio's en op gepaste wijze op deze 
behoeften in te spelen. De precieze 
werkingssfeer van elk van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen moet 
worden uiteengezet in specifieke regels 
voor elk fonds en kan eventueel slechts 
enkele van de in deze verordening 
gedefinieerde thematische doelstellingen 
omvatten.

Or. en

Amendement 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Teneinde de bijdrage van de GSK-
fondsen zo groot mogelijk te maken en het 
programmeringsproces van de lidstaten en 
de regio's een duidelijke strategische
richting te geven, dient een 
gemeenschappelijk strategisch kader te 
worden vastgesteld. Het 
gemeenschappelijk strategisch kader moet 
de sectorale en territoriale coördinatie van 
steunmaatregelen van de Unie in het kader 
van de GSK-fondsen en de coördinatie met 
ander beleid en andere instrumenten van de 
Unie op dit gebied vergemakkelijken.

(14) Teneinde de bijdrage van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen zo groot 
mogelijk te maken en strategische 
richtsnoeren aan te reiken om het 
programmeringsproces van de lidstaten en 
de regio's te vergemakkelijken, dient 
een gemeenschappelijk strategisch kader te 
worden vastgesteld. Het 
gemeenschappelijk strategisch kader moet 
zowel de sectorale en territoriale 
coördinatie van steunmaatregelen van de 
Unie in het kader van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en de 
coördinatie met ander beleid en andere 
instrumenten van de Unie op dit gebied 
vergemakkelijken overeenkomstig de in 
het Verdrag vastgestelde doelstellingen en 
de streefdoelen van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, rekening houdend met de 
voornaamste territoriale vraagstukken.
Het gemeenschappelijk strategisch kader 
moet in een bijlage bij deze verordening 
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worden uiteengezet.

Or. en

Amendement 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het gemeenschappelijk strategisch 
kader moet daarom de middelen voor het 
bereiken van samenhang en consistentie 
met het economische beleid van de 
lidstaten en van de Unie, de mechanismen
voor de coördinatie tussen de GSK-
fondsen onderling en met andere 
relevante beleidsmaatregelen en 
instrumenten van de Unie, horizontale 
beginselen en transversale 
beleidsdoelstellingen, de regelingen voor
het aanpakken van territoriale 
vraagstukken, indicatieve acties met grote 
Europese meerwaarde en de 
overeenkomstige beginselen voor de 
uitvoering, en prioriteiten voor 
samenwerking, vastleggen.

(15) Het gemeenschappelijk strategisch 
kader moet daarom mechanismen over hoe
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen zullen bijdragen tot 
de doelstellingen en streefdoelen van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei; de 
regelingen voor het aanpakken van de 
voornaamste territoriale vraagstukken; de 
regelingen ter bevordering van het
geïntegreerde gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen; de
horizontale beginselen en transversale 
beleidsdoelstellingen; en de middelen voor
de coördinatie met andere relevante 
beleidsmaatregelen en 
samenwerkingsactiviteiten van de Unie, 
vastleggen.

Or. en

Amendement 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Lidstaten en regio's krijgen in 
toenemende mate te maken met 
uitdagingen die verband houden met de 
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gevolgen van de globalisering, de milieu-
en energieproblemen, de vergrijzing en de 
demografische verandering, de vraag 
naar technologische verandering en 
innovatie, en sociale ongelijkheid. Omdat 
deze vraagstukken complex van aard zijn 
en met elkaar zijn verbonden, moet de 
door de Europese structuur- en 
investeringsfondsen gesteunde 
oplossingen geïntegreerd, multisectoraal 
en multidimensionaal zijn. In deze context 
en om de doeltreffendheid en de 
effectiviteit van het beleid te vergroten, 
moeten de Europese structuur- en 
investeringsfondsen gecombineerd 
kunnen worden tot geïntegreerde, op maat 
gemaakte pakketten die voorzien in de 
specifieke territoriale behoeften.

Or. en

Amendement 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) De combinatie van een 
afnemende beroepsbevolking en een 
steeds groter wordende groep 
gepensioneerden in de algemene 
bevolking zullen samen met de problemen 
in verband met de spreiding van de 
bevolking een zware belasting blijven voor 
onder meer de structuren voor onderwijs 
en sociale ondersteuning van lidstaten, en 
dus voor het economische 
concurrentievermogen van de Unie.
Aanpassen aan zulke demografische 
veranderingen is één van de grootste 
uitdagingen waartegenover lidstaten en 
regio's zich de komende jaren geplaatst 
zien, en verdient als zodanig dan ook de 
nodige aandacht voor de regio's die het 
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hardst getroffen worden door de 
demografische verandering.

Or. en

Amendement 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op basis van het gemeenschappelijk 
strategisch kader moet elke lidstaat, in 
samenwerking met zijn partners en in 
overleg met de Commissie, een 
partnerschapscontract opstellen. Dit moet 
de in het gemeenschappelijk strategisch 
kader opgenomen elementen vertalen naar 
de nationale context en vaste 
verbintenissen bevatten om de 
doelstellingen van de Unie te bereiken door 
middel van de programmering van de 
GSK-fondsen.

(16) Op basis van het gemeenschappelijk 
strategisch kader moet elke lidstaat, in 
samenwerking met zijn partners in de zin 
van artikel 5 van deze verordening, en in 
overleg met de Commissie, een 
partnerschapsovereenkomst opstellen.
Deze moet de in het gemeenschappelijk 
strategisch kader opgenomen elementen 
vertalen naar de nationale context en vaste 
verbintenissen bevatten om de 
doelstellingen van de Unie te bereiken door 
middel van de programmering van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen. De 
partnerschapsovereenkomst moet 
regelingen bevatten om afstemming op de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei alsmede de 
fondsspecieke taken in het licht van de op
het Verdrag stoelende doelstellingen te 
waarborgen, regelingen om een effectieve 
uitvoering te waarborgen, alsmede 
regelingen met het oog op het 
partnerschapsbeginsel en een 
geïntegreerde aanpak van territoriale 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten moeten de steun 
concentreren om te zorgen voor een 
belangrijke bijdrage aan het bereiken van 
de doelstellingen van de Unie in 
overeenstemming met hun specifieke 
nationale en regionale 
ontwikkelingsbehoeften. Er moeten ex-
antevoorwaarden worden vastgesteld om 
de noodzakelijke kadervoorwaarden voor 
een doeltreffend gebruik van de door de 
Unie verleende steun te waarborgen. De 
Commissie moet in het kader van haar 
beoordeling van het partnerschapscontract
en de programma's beoordelen of aan deze 
ex-antevoorwaarden wordt voldaan.
Wanneer niet aan een ex-antevoorwaarde 
wordt voldaan, moet de Commissie 
betalingen aan het programma kunnen 
schorsen.

(17) De lidstaten moeten de steun 
concentreren om te zorgen voor een 
belangrijke bijdrage aan het bereiken van 
de doelstellingen van de Unie in 
overeenstemming met hun specifieke 
nationale regionale behoeften inzake 
duurzame ontwikkeling. Er moeten ex-
antevoorwaarden worden vastgesteld om 
de noodzakelijke kadervoorwaarden voor 
een doeltreffend gebruik van de door de 
Unie verleende steun te waarborgen. Een 
ex-antevoorwaarde wordt enkel toegepast 
wanneer zij rechtstreeks verband houdt 
met en effect heeft op de doelmatige 
uitvoering van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen. De Commissie moet 
in het kader van haar beoordeling van de 
partnerschapsovereenkomst en de 
programma's de door de lidstaten 
verstrekte informatie over de vervulling 
van ex-antevoorwaarden beoordelen.
Wanneer niet aan een ex-antevoorwaarde 
wordt voldaan, moet de Commissie 
betalingen aan het programma 
overeenkomstig fondsspecifieke 
voorschriften kunnen schorsen.

Or. en

Amendement 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor elk programma moet een 
prestatiekader worden vastgesteld teneinde 
toezicht te kunnen uitoefenen op de 

(18) Voor elk programma moet een 
prestatiekader worden vastgesteld teneinde 
toezicht te kunnen uitoefenen op de 
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vorderingen die in de loop van de 
programmeringsperiode met betrekking tot 
de doelstellingen en streefdoelen van elk 
programma worden gemaakt. De 
Commissie moet de prestaties in 2017 en 
2019 evalueren in samenwerking met de 
lidstaten. Er moet worden voorzien in een 
prestatiereserve die in 2019 moet worden 
toegewezen wanneer de in het 
prestatiekader gestelde mijlpalen zijn 
bereikt. Omdat de programma's in het 
kader van de Europese territoriale 
samenwerking sterk uiteenlopen en meer 
dan een land bestrijken, moet er voor deze 
programma's geen prestatiereserve 
komen. Wanneer de tekortkomingen bij 
het bereiken van mijlpalen of streefdoelen 
significant zijn, moet de Commissie 
betalingen aan het programma kunnen 
schorsen of, aan het eind van de 
programmeringsperiode, financiële 
correcties kunnen toepassen om ervoor te 
zorgen dat de begroting van de Unie niet 
wordt verspild of inefficiënt wordt 
gebruikt.

vorderingen die in de loop van de 
programmeringsperiode met betrekking tot 
de doelstellingen en streefdoelen van elk 
programma worden gemaakt. De 
Commissie moet de prestaties in 2017 en 
2019 evalueren in samenwerking met de 
lidstaten. In gevallen waarin als gevolg 
van een evaluatie van de prestaties 
bewezen is dat met een prioriteit de in het 
prestatiekader gestelde mijlpalen niet zijn 
bereikt, dient de Commissie er bij de 
lidstaat op aan te dringen wijzigingen 
voor het betreffende programma voor te 
stellen en wanneer de lidstaat niet binnen 
3 maanden naar tevredenheid reageert, 
moet de Commissie alle of een gedeelte 
van een tussentijdse betaling van een 
prioriteit van een programma kunnen 
schorsen om ervoor te zorgen dat de 
begroting van de Unie niet wordt verspild 
of inefficiënt wordt gebruikt. De schorsing 
moet worden opgeheven zodra de lidstaat 
de noodzakelijke maatregelen treft.

Or. en

Amendement 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Naar aanleiding van de 
conclusies van de Europese Raad van 28 
en 29 juni 2012 moeten de 
overheidsuitgaven van lidstaten die zijn 
aangewezen als medefinanciering voor de 
programma's die worden gefinancierd uit 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, niet worden 
meegenomen in de berekening van het 
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tekort van de betreffende lidstaat.

Or. en

Amendement 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer een nauwere band tussen het 
cohesiebeleid en het economisch bestuur 
van de Unie tot stand wordt gebracht, 
wordt gewaarborgd dat de doeltreffendheid 
van de uitgaven in het kader van de GSK-
fondsen gebaseerd is op gezond 
economisch beleid en dat de GSK-fondsen
zo nodig kunnen worden omgebogen naar 
de aanpak van economische problemen 
waarmee een land te kampen heeft. Dit 
proces moet geleidelijk plaatsvinden, te 
beginnen met wijzigingen in het 
partnerschapscontract en de 
programma's, ter ondersteuning van 
aanbevelingen van de Raad om macro-
economische onevenwichtigheden en 
sociale en economische problemen aan te 
pakken. Wanneer een lidstaat ondanks 
het toegenomen gebruik van de GSK-
fondsen geen doeltreffende actie in het 
kader van het economisch bestuur 
onderneemt, moet de Commissie het recht 
hebben alle betalingen en verbintenissen 
of een deel daarvan te schorsen. Besluiten 
over schorsingen moeten evenwichtig en 
doeltreffend zijn en rekening houden met 
het effect van de afzonderlijke 
programma's voor de aanpak van de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat en met eerdere 
wijzigingen van het 
partnerschapscontract. Bij besluiten over 
een schorsing moet de Commissie ook een 
gelijke behandeling van de lidstaten in 

(19) Wanneer een nauwere band tussen het 
cohesiebeleid en het economisch bestuur 
van de Unie tot stand wordt gebracht, 
wordt gewaarborgd dat de doeltreffendheid 
van de uitgaven in het kader van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen gebaseerd is op 
gezond economisch beleid en dat de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen zo nodig kunnen 
worden omgebogen naar de aanpak van 
economische problemen waarmee een land 
te kampen heeft. Met betrekking tot de 
vervulling van de voorwaarden inzake 
economisch bestuur moeten voor het 
Cohesiefonds voorwaarden gelden die van 
het groei- en stabiliteitspact zijn afgeleid.
Dit proces moet geleidelijk plaatsvinden, 
te beginnen met wijzigingen in de 
partnerschapsovereenkomst en de 
programma's ter ondersteuning van 
aanbevelingen van de Raad om macro-
economische onevenwichtigheden en 
sociale en economische problemen aan te 
pakken.
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acht nemen en daarbij in het bijzonder 
rekening houden met het effect van de 
schorsing voor de economie van de 
betrokken lidstaat. De schorsing moet 
worden beëindigd en er moeten weer 
fondsen voor de betrokken lidstaat 
beschikbaar zijn zodra deze de 
noodzakelijke actie onderneemt.

Or. en

Amendement 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei centraal staat, moeten de
elementen worden vastgesteld die alle
programma's gemeen hebben. Om de 
samenhang van de 
programmeringsregelingen voor de GSK-
fondsen te waarborgen, moeten de 
procedures voor de goedkeuring en 
wijziging van de programma's op elkaar 
worden afgestemd. Bij de programmering 
moet worden gezorgd voor samenhang met 
het gemeenschappelijk strategisch kader en 
het partnerschapscontract en voor 
coördinatie van de GSK-fondsen 
onderling en met de andere bestaande 
financieringsinstrumenten en de Europese 
Investeringsbank.

(20) De Europese structuur- en 
investeringsfondsen moeten worden 
uitgevoerd door middel van programma's 
die de programmeringsperiode 
overeenkomstig de
partnerschapsovereenkomst bestrijken. De 
programma's moeten door de lidstaten 
worden opgesteld volgens transparante 
procedures, overeenkomstig het 
institutionele en juridische kader van elke 
lidstaat. De lidstaten en de Commissie 
moeten samenwerken om de coördinatie 
en de samenhang van de 
programmeringsregelingen voor de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen te waarborgen.
Aangezien de inhoud van de programma's 
nauw samenhangt met die van de 
partnerschapsovereenkomst, moeten de 
programma's uiterlijk binnen drie 
maanden na de indiening van de 
partnerschapsovereenkomst worden 
ingediend. Er moet in een langere termijn 
worden voorzien voor de indiening van 
programma's inzake Europese territoriale 
samenwerking teneinde rekening te 
houden met het feit dat die programma's 
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meer dan één land bestrijken. Er dient 
met name onderscheid te worden gemaakt 
tussen de kernelementen van de 
partnerschapsovereenkomst en 
programma's waarover de Commissie een 
besluit moet nemen en andere elementen 
waarop het besluit van de Commissie niet 
van toepassing is en die gewijzigd kunnen 
worden onder de verantwoordelijkheid 
van de lidstaat. Bij de programmering 
moet worden gezorgd voor samenhang met 
het gemeenschappelijk strategisch kader en 
de partnerschapsovereenkomst en voor 
coördinatie tussen de Europese structuur-
en investeringsfondsen en met de andere 
bestaande financieringsinstrumenten en de 
input van de Europese Investeringsbank, 
indien relevant.

Or. en

Amendement 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Teneinde de toegevoegde waarde 
van gedeeltelijk of geheel via de algemene 
begroting van de Europese Unie 
gefinancierde investeringen op het gebied 
van onderzoek en innovatie te 
optimaliseren, wordt met name naar 
synergie gestreefd tussen de werking van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en Horizon 2020, 
daarbij de afzonderlijke doelstellingen in 
acht nemend. Belangrijke mechanismen 
voor het verwezenlijken van deze
synergieën zijn de erkenning van vaste 
tarieven voor subsidiabele kosten van 
Horizon 2020 voor een soortgelijke actie 
en begunstigde, en de mogelijkheid 
financiering uit verschillende Unie-
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instrumenten, waaronder de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en 
Horizon 2020, in hetzelfde concrete actie 
te combineren en daarbij dubbele 
financiering te vermijden. Teneinde de 
capaciteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie van nationale en regionale 
actoren te versterken en de doelstelling 
van een "weg naar topkwaliteit" in 
minder ontwikkelde regio's te 
verwezenlijken, moeten bij alle relevante 
programmaprioriteiten nauwe synergieën 
tot stand worden gebracht tussen de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen en Horizon 2020.

Or. en

Amendement 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het Verdrag heeft territoriale 
samenhang als doel toegevoegd aan 
economische en sociale samenhang, en het 
is noodzakelijk in te gaan op de rol van 
steden, functionele geografische gebieden 
en subregionale gebieden die te kampen 
hebben met specifieke geografische of 
demografische problemen. Om het 
potentieel op lokaal niveau beter te 
mobiliseren, is het daarom noodzakelijk de 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling te versterken en te 
vergemakkelijken door 
gemeenschappelijke regels en nauwe 
samenwerking voor alle GSK-fondsen
voor te schrijven. Het is van wezenlijk 
belang dat lokale actiegroepen die de 
belangen van de gemeenschap 
vertegenwoordigen verantwoordelijkheid 
voor de implementatie van lokale 

(21) Het Verdrag heeft territoriale 
samenhang als doel toegevoegd aan 
economische en sociale samenhang, en het 
is noodzakelijk in te gaan op de rol van 
steden, functionele geografische gebieden 
en subregionale gebieden die te kampen 
hebben met specifieke geografische of 
demografische problemen. Om het 
potentieel op lokaal niveau beter te 
mobiliseren, is het daarom noodzakelijk de 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling te versterken en te 
vergemakkelijken door 
gemeenschappelijke regels en nauwe 
samenwerking voor alle Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor te 
schrijven. Voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling moet rekening 
worden gehouden met lokale behoeften en 
mogelijkheden, alsook relevante sociaal-
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ontwikkelingsstrategieën krijgen. culturele kenmerken. Het is van wezenlijk 
belang dat lokale actiegroepen die de 
belangen van de gemeenschap 
vertegenwoordigen verantwoordelijkheid 
voor de implementatie van lokale 
ontwikkelingsstrategieën krijgen.

Or. en

Amendement 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De gedetailleerde regelingen voor 
de vaststelling van het gebied en de 
bevolking waarop de strategieën van 
toepassing zijn, dienen in de betreffende 
programma's uiteen te worden gezet 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. en

Amendement 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Financieringsinstrumenten worden 
steeds belangrijker wegens hun 
hefboomeffect op GSK-fondsen en hun 
vermogen uiteenlopende vormen van 
publieke en private middelen te 
combineren ter ondersteuning van 
beleidsdoelstellingen van de overheid, en 
omdat revolverende financieringsvormen 
de steun op langere termijn duurzamer 

(22) Financieringsinstrumenten worden 
steeds belangrijker wegens hun 
hefboomeffect op de Europese structuur-
en investeringsfondsen en hun vermogen 
uiteenlopende vormen van publieke en 
private middelen te combineren ter 
ondersteuning van beleidsdoelstellingen 
van de overheid, alsmede hun capaciteit 
om een doorlopende stroom van 
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maakt. financiële middelen te garanderen voor 
strategische investeringen, waardoor 
langetermijn- en duurzame investeringen 
worden ondersteund en het 
groeipotentieel van de Unie wordt 
vergroot. Subsidiëring moet altijd als optie 
beschikbaar blijven en het is aan de 
actoren ter plaatse om een op de regionale 
behoeften afgestemde financieringsmix te 
kiezen.

Or. en

Amendement 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Door de GSK-fondsen ondersteunde 
financieringsinstrumenten moeten worden 
gebruikt om op kosteneffectieve wijze en 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de programma's tegemoet te komen 
aan specifieke behoeften van de markt, 
maar mogen niet in de plaats komen van 
private financiering. Daarom moet het 
besluit steunmaatregelen door middel van 
financieringsinstrumenten te financieren, 
worden genomen op basis van een ex-ante-
analyse.

(23) Door de Europese structuur- en 
investeringsfondsen ondersteunde 
financieringsinstrumenten moeten worden 
gebruikt om op kosteneffectieve wijze en 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de programma's tegemoet te komen 
aan specifieke behoeften van de markt en 
met name om te anticiperen op 
tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties, maar 
mogen niet in de plaats komen van private 
financiering. Daarom moet het besluit 
steunmaatregelen door middel van 
financieringsinstrumenten te financieren, 
worden genomen op basis van een ex-
antebeoordeling.

Or. en

Amendement 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Financieringsinstrumenten moeten 
zodanig worden ontworpen en 
geïmplementeerd dat een substantiële 
participatie van particuliere investeerders 
en financiële instellingen op basis van 
deugdelijke risicodeling wordt bevorderd.
Om voldoende attractief voor de 
particuliere sector te zijn, moeten 
financieringsinstrumenten flexibel worden 
ontworpen en geïmplementeerd. De 
beheersautoriteiten moeten derhalve een 
beslissing nemen over de meest geschikte 
vormen om, in overeenstemming met de 
doelstellingen van het desbetreffende 
programma, financieringsinstrumenten in 
te zetten voor de aanpak van de specifieke 
behoeften van de doelregio's.

(24) Financieringsinstrumenten moeten 
zodanig worden ontworpen en 
geïmplementeerd dat een substantiële 
participatie van particuliere investeerders 
en financiële instellingen op basis van 
deugdelijke risicodeling wordt bevorderd.
Om voldoende attractief voor de 
particuliere sector te zijn, moeten de 
financieringsinstrumenten eenvoudig en 
roulerend zijn qua opzet, moeten zij een 
katalysatoreffect bewerkstelligen en
flexibel worden ontworpen en 
geïmplementeerd. De beheersautoriteiten 
moeten derhalve een beslissing nemen over 
de meest geschikte vormen om, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van het desbetreffende programma, 
financieringsinstrumenten in te zetten voor 
de aanpak van de specifieke behoeften van 
de doelregio's.

Or. en

Amendement 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Om rekening te houden met het 
terugbetaalbare karakter van de steun die 
is verleend via financieringsinstrumenten 
en om overeenkomstig de gebruikelijke 
marktpraktijk te handelen, kan de steun 
uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen die aan 
eindontvangers is verleend in de vorm van 
investeringen in de vorm van 
aandelenkapitaal of hybride 



PE514.636v02-00 22/82 AM\941563NL.doc

NL

kapitaalinvesteringen, leningen of 
garanties, of andere 
risicodelingsinstrumenten het totale 
aantal investeringen beslaan die zijn 
gedaan door eindontvangers, ongeacht 
kosten betreffende de BTW.
Dienovereenkomstig is de manier waarop 
de BTW in aanmerking wordt genomen 
op het niveau van de eindontvanger 
uitsluitend in gevallen waarin 
financieringsinstrumenten gecombineerd 
worden met subsidies van belang voor het 
vaststellen van de subsidiabiliteit van de 
uitgaven voor de subsidie.

Or. en

Amendement 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten toezicht op de 
programma's uitoefenen om zich een 
oordeel te vormen over de 
tenuitvoerlegging en de met het bereiken 
van de doelstellingen gemaakte 
vorderingen. Te dien einde moeten 
toezichtcomités worden opgericht, waarvan 
de samenstelling en taken met betrekking 
tot de GSK-fondsen moeten worden 
vastgesteld. Er moeten gezamenlijke 
toezichtcomités worden opgericht om de 
coördinatie tussen de GSK-fondsen te 
vergemakkelijken. Om de doeltreffendheid 
te waarborgen, moeten de toezichtcomités 
aanbevelingen aan de beheersautoriteiten 
kunnen doen over de tenuitvoerlegging van 
het programma en toezicht uitoefenen op 
de acties die naar aanleiding van hun 
aanbevelingen worden ondernomen.

(28) De lidstaten moeten toezicht op de 
programma's uitoefenen om zich een 
oordeel te vormen over de 
tenuitvoerlegging en de met het bereiken 
van de doelstellingen gemaakte 
vorderingen. Te dien einde moeten 
toezichtcomités worden opgericht, waarvan 
de samenstelling en taken met betrekking 
tot de Europese structuur- en 
investeringsfondsen moeten worden 
vastgesteld. Er moeten gezamenlijke 
toezichtcomités worden opgericht om de 
coördinatie tussen de Europese structuur-
en investeringsfondsen te 
vergemakkelijken. Om de doeltreffendheid 
te waarborgen, moeten de toezichtcomités 
aanbevelingen aan de beheersautoriteiten 
kunnen doen over de tenuitvoerlegging van 
het programma, alsook over manieren om 
de administratieve last voor begunstigden 
te verlichten, en toezicht uitoefenen op de 
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acties die naar aanleiding van hun 
aanbevelingen worden ondernomen.

Or. en

Amendement 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om de Commissie in staat te stellen 
toezicht uit te oefenen op de vorderingen 
bij het bereiken van de doelstellingen van 
de Unie moeten de lidstaten 
voortgangsrapporten over de uitvoering 
van de partnerschapscontracten indienen.
Op basis van die verslagen moet de 
Commissie in 2017 en 2019 een 
strategieverslag over de gemaakte 
vorderingen opstellen.

(31) Om de Commissie in staat te stellen 
toezicht uit te oefenen op de vorderingen 
bij het bereiken van de doelstellingen van 
de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en bij het verkleinen van 
verschillen, moeten de lidstaten 
voortgangsrapporten over de uitvoering 
van de partnerschapsovereenkomsten 
indienen. Op basis van die verslagen moet 
de Commissie in 2017 en 2019 een 
strategisch verslag over de gemaakte 
vorderingen opstellen.

Or. en

Amendement 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De doeltreffendheid, de doelmatigheid 
en het effect van de hulp uit de GSK-
fondsen moeten worden geëvalueerd 
teneinde de kwaliteit van de 
tenuitvoerlegging en opzet van 
programma's te verbeteren en om te 
bepalen welk effect de programma's 
hebben op de streefdoelen van de strategie 

(32) De doeltreffendheid, de doelmatigheid 
en het effect van de hulp uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen moeten 
worden geëvalueerd teneinde de kwaliteit 
van de tenuitvoerlegging en opzet van 
programma's te verbeteren en om te 
bepalen welk effect de programma's 
hebben op de streefdoelen van de strategie 
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van de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en, waar dit relevant is, op 
het bbp en de werkloosheid. De 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
de Commissie in dit verband moeten 
worden gespecificeerd.

van de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en, waar dit relevant is, op 
het bbp, regionale en lokale behoeften, 
klimaatdoelen, de werkloosheid en gender 
mainstreaming. De verantwoordelijkheden 
van de lidstaten en de Commissie in dit 
verband moeten worden gespecificeerd.

Or. en

Amendement 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De voor de opstelling van het 
programma verantwoordelijke 
beheersautoriteit moet een evaluatieplan 
opstellen. Gedurende de 
programmeringsperiode moeten de 
beheersautoriteiten evaluaties uitvoeren
om de doeltreffendheid en het effect van 
een programma te beoordelen. Het 
toezichtcomité en de Commissie moeten 
van de resultaten van de evaluaties in 
kennis worden gesteld om besluiten ten 
aanzien van het beheer te 
vergemakkelijken.

(34) De voor de opstelling van het 
programma verantwoordelijke 
beheersautoriteit moet een evaluatieplan 
opstellen. Gedurende de 
programmeringsperiode moeten de 
beheersautoriteiten ervoor zorgen dat er
evaluaties worden uitgevoerd om de 
doeltreffendheid en het effect van een 
programma te beoordelen. Het 
toezichtcomité en de Commissie moeten 
van de resultaten van de evaluaties in 
kennis worden gesteld om besluiten ten 
aanzien van het beheer te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Er moeten ex-post-evaluaties worden (35) Er moeten ex-post-evaluaties worden 
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uitgevoerd teneinde de doeltreffendheid en 
efficiëntie van de GSK-fondsen en het 
effect ervan op de algemene doelen van de 
GSK-fondsen en de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
te beoordelen.

uitgevoerd teneinde de doeltreffendheid en 
efficiëntie van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en het effect ervan op 
de algemene doelen van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
beoordelen, in overeenstemming met de 
relevante voornaamste doelstellingen, de 
voorziening in regionale en lokale 
behoeften, alsook de specifieke eisen die 
zijn vastgelegd in de fondsspecifieke 
vereisten. Voor elk van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen moet de 
Commissie een syntheseverslag opstellen 
met de voornaamste conclusies van de ex-
post-evaluaties.

Or. en

Amendement 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Om ervoor te zorgen dat de 
steunmaatregelen van de GSK-fondsen
doeltreffend en billijk zijn en een 
duurzaam effect sorteren, zijn bepalingen 
nodig die het duurzame karakter van 
investeringen in ondernemingen en in 
infrastructuur garanderen, en voorkomen 
dat de GSK-fondsen worden gebruikt om 
een onrechtmatig voordeel te behalen. Uit 
de ervaring is gebleken dat een periode 
van vijf jaar een geschikte 
minimumperiode is, tenzij regels inzake 
staatssteun een andere periode 
voorschrijven. Acties die worden 
ondersteund uit het ESF of die niet leiden 
tot productieve investeringen of 
investeringen in infrastructuur moeten van 
het algemene duurzaamheidsvereiste 

(41) Om ervoor te zorgen dat de 
steunmaatregelen van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen
doeltreffend en billijk zijn en een 
duurzaam effect sorteren, zijn bepalingen 
nodig die het duurzame karakter van 
investeringen in ondernemingen en in
infrastructuur garanderen, en voorkomen 
dat de Europese structuur- en 
investeringsfondsen worden gebruikt om 
een onrechtmatig voordeel te behalen. Er 
zij vastgesteld dat een periode van vijf jaar 
een geschikte periode is, tenzij regels 
inzake staatssteun een andere periode 
voorschrijven. Er zij ook vastgesteld dat in 
het geval van een concrete actie die een 
investering in infrastructuur of een 
productieve investering omvat, de bijdrage 
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worden uitgesloten, tenzij dit vereiste 
voortvloeit uit toepasselijke regels inzake 
staatssteun; dit geldt ook voor bijdragen 
aan of uit financieringsinstrumenten.

uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen wordt terugbetaald 
wanneer de productieactiviteit binnen tien 
jaar na de eindbetaling aan de 
begunstigde wordt verplaatst naar een 
locatie buiten de Unie. Acties die worden 
ondersteund uit het ESF of die niet leiden 
tot productieve investeringen of 
investeringen in infrastructuur moeten van 
het algemene duurzaamheidsvereiste 
worden uitgesloten, tenzij dit vereiste 
voortvloeit uit toepasselijke regels inzake 
staatssteun; dit geldt ook voor bijdragen 
aan of uit financieringsinstrumenten.

Or. en

Amendement 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Bij de beoordeling van 
belangrijke productieve 
investeringsprojecten moet de Commissie 
over alle nodige informatie beschikken 
om na te gaan of de financiële bijdrage 
uit de fondsen niet leidt tot een aanzienlijk 
banenverlies op bestaande locaties in de 
Europese Unie, teneinde te garanderen 
dat communautaire financiering niet 
bijdraagt aan verplaatsing binnen de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 43
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) In overeenstemming met het beginsel 
van gedeeld beheer dienen de lidstaten, via 
hun beheers- en controlesystemen, in eerste 
instantie verantwoordelijk te zijn voor de 
uitvoering van en het toezicht op de 
concrete acties in de programma's. Om de 
doeltreffendheid van het toezicht op de
selectie en uitvoering van concrete acties 
en de werking van het beheers- en 
controlesysteem te versterken, moeten de 
functies van de beheersautoriteit worden 
gespecificeerd.

(43) In overeenstemming met het beginsel 
van gedeeld beheer dienen de lidstaten, op 
het passende territoriale niveau en 
overeenkomstig hun institutionele, 
juridische en financiële kader en 
overeenkomstig deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften, via hun 
beheers- en controlesystemen in eerste 
instantie verantwoordelijk te zijn voor de 
uitvoering van en het toezicht op de 
concrete acties in de programma's. Om de 
doeltreffendheid van het toezicht op de 
selectie en uitvoering van concrete acties 
en de werking van het beheers- en 
controlesysteem te versterken, moeten de 
functies van de beheersautoriteit worden 
gespecificeerd.

Or. en

Amendement 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Om zekerheid vooraf te geven met 
betrekking tot de structuur en opzet van 
de belangrijkste beheers- en 
controlesystemen, moeten de lidstaten een 
accreditatie-instantie aanwijzen die 
verantwoordelijk is voor de accreditatie en 
de intrekking van de accreditatie van 
beheers- en controleorganen.

Schrappen

Or. en

Amendement 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



PE514.636v02-00 28/82 AM\941563NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Een voorfinancieringsbetaling bij de 
start van een programma waarborgt dat de 
lidstaat de middelen heeft om begunstigden 
al vanaf de goedkeuring van het 
programma steun te verlenen bij de 
implementatie ervan. Daarom zijn 
bepalingen over initiële voorfinanciering 
uit de GSK-fondsen nodig. Initiële 
voorfinanciering moet bij de afsluiting van 
het programma volledig zijn goedgekeurd.

(47) Een voorfinancieringsbetaling bij de 
start van een programma waarborgt dat de 
lidstaat ook de middelen heeft om 
begunstigden al vanaf het begin van de 
implementatie van het programma 
voorafgaande steun te verlenen, teneinde 
te waarborgen dat de begunstigden over 
de financiële duurzaamheid beschikken 
om de beoogde investeringen te kunnen 
doen. Daarom zijn bepalingen over initiële 
voorfinanciering uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen nodig.
Initiële voorfinanciering moet bij de 
afsluiting van het programma volledig zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Ter vrijwaring van de financiële 
belangen van de Unie moeten tijdelijke 
maatregelen worden genomen die de 
gedelegeerde ordonnateur de mogelijkheid 
bieden betalingen te schorsen wanneer er 
aanwijzingen zijn dat er grote 
tekortkomingen zijn in de werking van het 
beheers- en controlesysteem of dat er 
onregelmatigheden bij het verrichten van 
een betaling hebben plaatsgevonden, of 
wanneer de voor de goedkeuring van de 
rekeningen bestemde documenten niet zijn 
ingediend.

(48) Ter vrijwaring van de financiële 
belangen van de Unie moeten tijdelijke 
maatregelen worden genomen die de 
gedelegeerd ordonnateur de mogelijkheid 
bieden betalingen te schorsen wanneer er 
aanwijzingen zijn dat er grote 
tekortkomingen zijn in de werking van het 
beheers- en controlesysteem of dat er 
onregelmatigheden bij het verrichten van 
een betaling hebben plaatsgevonden, of 
wanneer de voor het onderzoek en de 
goedkeuring van de rekeningen bestemde 
documenten niet zijn ingediend.
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Or. en

Amendement 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Het is noodzakelijk dat de 
Commissie, de lidstaten en de regionale 
autoriteiten eerlijke mededinging 
garanderen voor projecten die worden 
gefinancierd uit de Europese structuur-
en investeringsfondsen.

Or. en

Amendement 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te waarborgen dat de in een 
bepaald boekjaar uit de begroting van de 
Unie medegefinancierde uitgaven in 
overeenstemming met de toepasselijke 
regels worden gebruikt, moet een passend 
kader voor de jaarlijkse goedkeuring van 
de rekeningen worden ingevoerd. Binnen 
dit kader moeten de geaccrediteerde
instanties voor elk programma een 
beheersverklaring bij de Commissie 
indienen, die vergezeld dient te gaan van 
de gecertificeerde jaarrekeningen, een 
samenvattend verslag van alle controles en 
een onafhankelijk auditoordeel en 
controleverslag.

(49) Om te waarborgen dat de in een 
bepaald boekjaar uit de begroting van de 
Unie medegefinancierde uitgaven in 
overeenstemming met de toepasselijke 
regels worden gebruikt, moet een passend 
kader voor het onderzoek en de 
goedkeuring van de rekeningen worden 
ingevoerd. Binnen dit kader moeten de 
aangewezen instanties voor elk programma 
een beheersverklaring bij de Commissie 
indienen, die vergezeld dient te gaan van 
de gecertificeerde rekeningen, een 
samenvattend verslag van alle controles en 
een onafhankelijk auditoordeel en 
controleverslag.

Or. en
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Amendement 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) In verband met de specifieke 
functionering van de Fondsen zijn 
aanvullende algemene bepalingen nodig.
Om de Fondsen een grotere toegevoegde 
waarde te verlenen en hun bijdrage aan de 
prioriteiten van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
te vergroten, moet met name hun 
werkwijze worden vereenvoudigd en 
worden geconcentreerd op de 
doelstellingen "investeren in groei en 
werkgelegenheid" en "Europese territoriale 
samenwerking".

(52) In verband met de specifieke 
functionering van de Fondsen zijn 
aanvullende algemene bepalingen nodig.
Om de Fondsen een grotere toegevoegde 
waarde te verlenen en hun bijdrage aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang en aan de prioriteiten van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te vergroten, 
moet met name hun werkwijze worden 
vereenvoudigd en worden geconcentreerd 
op de doelstellingen "investeren in groei en 
werkgelegenheid" en "Europese territoriale 
samenwerking".

Or. en

Amendement 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Ter bevordering van de 
Verdragsdoelstellingen inzake 
economische, sociale en territoriale cohesie 
moeten in het kader van het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid"
alle regio's worden ondersteund. Om 
evenwichtige, geleidelijke steun te 
verlenen op basis van het niveau van 
economische ontwikkeling moeten de 
middelen uit het EFRO en het ESF voor 
dat doel aan minder ontwikkelde regio's, 

(54) Ter bevordering van de 
Verdragsdoelstellingen inzake 
economische, sociale en territoriale cohesie 
moeten in het kader van het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid"
alle regio's worden ondersteund. Om 
evenwichtige, geleidelijke steun te 
verlenen op basis van het niveau van 
economische ontwikkeling moeten de 
middelen uit het EFRO en het ESF voor 
dat doel aan minder ontwikkelde regio's, 
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overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's worden toegewezen op basis van 
hun bruto binnenlandse product (bbp) per 
inwoner in verhouding tot het gemiddelde 
voor de EU. Om de duurzaamheid van 
investeringen uit de structuurfondsen op 
lange termijn te waarborgen, moeten 
regio's met een bbp per inwoner dat in de 
periode 2007-2013 minder dan 75% van 
het gemiddelde voor EU-25 voor de 
referentieperiode bedroeg, maar waar het 
bbp per inwoner tot meer dan 75% van het 
gemiddelde voor EU-27 is gestegen, ten 
minste twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013 ontvangen. Lidstaten waarvan 
het bruto nationaal inkomen (bni) per 
inwoner minder dan 90% van het 
gemiddelde voor de Unie bedraagt, moeten 
steun krijgen in het kader van het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid"
van het CF.

overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's worden toegewezen op basis van 
hun bruto binnenlandse product (bbp) per 
inwoner in verhouding tot het gemiddelde 
voor de EU. Om de duurzaamheid van 
investeringen uit de structuurfondsen op 
lange termijn te waarborgen, om de 
verwezenlijkte ontwikkeling te 
consolideren en om economische groei en 
sociale samenhang tussen de Europese 
regio's aan te moedigen, moeten regio's 
met een bbp per inwoner dat in de periode 
2007-2013 minder dan 75% van het 
gemiddelde voor EU-25 voor de 
referentieperiode bedroeg, maar waar het 
bbp per inwoner tot meer dan 75% van het 
gemiddelde voor EU-27 is gestegen, en de 
regio's waaraan een uitfaseringsstatus is 
toegekend in de periode 2007-2013, ten 
minste twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013 ontvangen. Lidstaten waarvan 
het bruto nationaal inkomen (bni) per
inwoner minder dan 90% van het 
gemiddelde voor de Unie bedraagt, moeten 
steun krijgen in het kader van het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid"
van het CF. Eilanden die in 2013 in 
aanmerking komen voor financiering uit 
het Cohesiefonds en perifere regio's die 
tot de categorie overgangsregio's en meer 
ontwikkelde regio's behoren, moeten ten 
minste vier vijfde van hun toewijzing uit 
de fondsen voor 2007-2013 ontvangen, 
zoals vastgesteld in artikel 1.

Or. en

Amendement 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Er moeten objectieve criteria worden (55) Er moeten objectieve criteria worden 
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vastgesteld om te bepalen welke regio's en 
gebieden voor steun uit de Fondsen in 
aanmerking komen. Daartoe moet de 
identificatie van de regio's en gebieden op 
Unieniveau worden gebaseerd op het 
gemeenschappelijke classificatiesysteem 
voor de regio's in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS).

vastgesteld om te bepalen welke regio's en 
gebieden voor steun uit de Fondsen in 
aanmerking komen. Daartoe moet de 
identificatie van de regio's en gebieden op 
Unieniveau worden gebaseerd op het 
gemeenschappelijke classificatiesysteem 
voor de regio's in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS). Extra aandacht 
moet worden besteed aan regio's die te 
kampen hebben met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals regio's met een zeer 
geringe bevolkingsdichtheid, alsmede 
insulaire, grensoverschrijdende en 
berggebieden, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het feit dat deze 
territoriale kenmerken niet noodzakelijk 
overeenkomen met de onderverdeling die 
momenteel in de NUTS-classificatie wordt 
voorgesteld.

Or. en

Amendement 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Het is noodzakelijk de plafonds voor 
de middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" en objectieve 
criteria voor de toewijzing ervan aan 
regio's en lidstaten vast te stellen. Ter 
stimulering van de noodzakelijke versnelde 
ontwikkeling van vervoers- en energie-
infrastructuur en informatie- en 
communicatietechnologieën in de gehele 
Unie moet een financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen worden gecreëerd.

(57) Het is noodzakelijk de plafonds voor 
de middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" en objectieve 
criteria voor de toewijzing ervan aan 
regio's en lidstaten vast te stellen. Ter 
stimulering van de noodzakelijke versnelde 
ontwikkeling van vervoers- en energie-
infrastructuur en informatie- en 
communicatietechnologieën in de gehele 
Unie wordt een financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen (CEF) gecreëerd.
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De jaarlijkse kredieten uit de Fondsen en 
de uit het Cohesiefonds aan de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen overgemaakte bedragen die 
aan een lidstaat worden toegewezen, 
moeten worden geplafonneerd met 
inachtneming van de capaciteit van die 
lidstaat om die kredieten te absorberen. In 
overeenstemming met het kerndoel inzake 
armoedebestrijding is het noodzakelijk de 
regeling voor voedselsteun voor de meest 
hulpbehoevenden te heroriënteren teneinde 
sociale insluiting en de harmonische 
ontwikkeling van de Unie te bevorderen.
Er is voorzien in een mechanisme dat 
middelen aan dit instrument overdraagt en 
ervoor zorgt dat deze middelen bestaan uit 
ESF-toewijzingen, doordat het 
minimumpercentage dat per land uit de 
structuurfondsen aan het ESF wordt 
toegewezen impliciet dienovereenkomstig 
wordt verlaagd.

Er moet steun worden verleend uit het 
Cohesiefonds aan 
vervoersinfrastructuurprojecten met een 
Europese meerwaarde die in elke lidstaat 
zullen worden uitgevoerd, waarbij een 
selectie gemaakt wordt uit de in bijlage 1 
van Verordening (EU) nr. [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility opgenomen lijst van vooraf 
aangewezen projecten, overeenkomstig 
artikel 84, lid 4 van deze verordening. De 
nationale toewijzingen uit het 
Cohesiefonds moeten tot 31 december 
2016 ten volle worden nagekomen. In 
overeenstemming met het kerndoel inzake 
armoedebestrijding is het noodzakelijk de 
regeling voor voedselsteun voor de meest 
hulpbehoevenden te heroriënteren teneinde 
sociale insluiting en de harmonische 
ontwikkeling van de Unie te bevorderen.
Er is voorzien in een mechanisme dat 
middelen aan dit instrument overdraagt en 
ervoor zorgt dat deze middelen bestaan uit 
ESF-toewijzingen, doordat het 
minimumpercentage dat per land uit de 
structuurfondsen aan het ESF wordt 
toegewezen impliciet dienovereenkomstig 
wordt verlaagd.

Or. en

Amendement 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Om de resultaatgerichtheid en de 
nadruk op het bereiken van de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
Europa 2020-strategie te vergroten, moet 
vijf procent van de middelen voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid"
apart worden gezet als prestatiereserve 

Schrappen
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voor elk Fonds en categorie regio's in elke 
lidstaat.

Or. en

Amendement 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Wat de Fondsen betreft, moet, om een 
passende toewijzing aan elke categorie 
regio's te waarborgen, geen overdracht van 
middelen plaatsvinden tussen minder 
ontwikkelde, overgangs- en meer 
ontwikkelde regio's, tenzij er sprake is van 
naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden in verband met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan 
2% van het totale krediet voor die categorie 
regio's mag bedragen.

(59) Wat de Fondsen betreft, moet, om een 
passende toewijzing aan elke categorie 
regio's te waarborgen, geen overdracht van 
middelen plaatsvinden tussen minder 
ontwikkelde, overgangs- en meer 
ontwikkelde regio's, tenzij er sprake is van 
naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden in verband met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, waarbij de 
omvang van de overdracht niet meer dan 
4% van het totale krediet voor die categorie 
regio's mag bedragen.

Or. en

Amendement 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Er moeten aanvullende bepalingen 
worden vastgesteld over de programmering 
en het beheer van en het toezicht en de 
controle op de operationele programma's 
die steun uit de Fondsen ontvangen. De 
operationele programma's moeten voor 
elk van de thematische doelstellingen 

(61) Er moeten aanvullende bepalingen 
worden vastgesteld over de programmering 
en het beheer van en het toezicht en de 
controle op de operationele programma's 
die steun uit de Fondsen ontvangen om de 
resultaatgerichtheid te vergroten. Met 
name moeten gedetailleerde eisen worden 
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prioritaire assen vaststellen, een 
samenhangende interventielogica voor de 
aanpak van de vastgestelde 
ontwikkelingsbehoeften uitwerken en het 
kader voor de beoordeling van de prestaties 
bepalen. Verder moeten deze 
programma's ook andere, voor een 
doeltreffende, efficiënte implementatie 
van de Fondsen nodige elementen 
bevatten.

vastgesteld voor de inhoud van de 
operationele programma's. Dat zou de 
presentatie vergemakkelijken van een 
samenhangende interventielogica voor de 
aanpak van de vastgestelde 
ontwikkelingsbehoeften, voor de bepaling 
van het kader voor de beoordeling van de 
prestaties en voor de ondersteuning van 
een doeltreffende, efficiënte 
implementatie van de Fondsen. Een 
prioritaire as moet als een algemeen 
beginsel één thematische doelstelling, één 
Fonds en één regiocategorie beslaan.
Waar passend en om de doeltreffendheid 
en de effectiviteit in een thematisch 
samenhangende geïntegreerde aanpak te 
vergroten, kan een prioritaire as 
betrekking hebben op meer dan een 
regiocategorie en een of meerdere 
aanvullende investeringsprioriteiten van 
het EFRO, het ESF en het CF onder een 
of meerdere thematische doelstellingen 
combineren.

Or. en

Amendement 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 bis) Ingeval een lidstaat niet meer dan 
één programma per Fonds opstelt, 
waardoor zowel de programma's als de 
partnerschapsovereenkomst op nationaal 
niveau worden opgesteld, moet in 
specifieke regelingen worden voorzien om 
de complementariteit van deze 
documenten te waarborgen.

Or. en
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Amendement 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 61 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 ter) Om de noodzaak van beknopte 
operationele programma's met duidelijke 
verplichtingen van de lidstaat in 
overeenstemming te brengen met de
noodzaak van flexibiliteit met het oog op 
aanpassing aan veranderende 
omstandigheden, moet in procedures 
worden voorzien waarbij bepaalde niet-
essentiële onderdelen van de operationele 
programma's op nationaal niveau kunnen 
worden gewijzigd zonder dat daarvoor een 
besluit van de Commissie nodig is.

Or. en

Amendement 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Ter verbetering van de 
complementariteit en ter vereenvoudiging 
van de implementatie moet het mogelijk 
zijn de steun uit het CF en het EFRO met 
steun uit het ESF te combineren in 
gemeenschappelijke operationele 
programma's in het kader van het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid".

(62) Ter verbetering van de 
complementariteit en ter vereenvoudiging 
van de implementatie moet het mogelijk 
zijn de steun uit het CF en het EFRO met 
steun uit het ESF te combineren in 
gemeenschappelijke operationele 
programma's in het kader van het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid".

Or. en

Amendement 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Een aanzienlijk deel van de uitgaven 
van de Unie gaat naar grote projecten die 
vaak van strategisch belang zijn voor het 
welslagen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei. Daarom is het gerechtvaardigd dat in 
het kader van deze verordening concrete 
acties van grote aanvang nog steeds door 
de Commissie moeten worden 
goedgekeurd. Met het oog op de 
duidelijkheid moet in verband hiermee 
worden gedefinieerd wat een groot project 
inhoudt. De Commissie moet ook de 
mogelijkheid hebben steun voor een groot 
project te weigeren wanneer steunverlening 
niet gerechtvaardigd is.

(63) Een aanzienlijk deel van de uitgaven 
van de Unie gaat naar grote projecten die 
vaak van strategisch belang zijn voor het 
welslagen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei. Daarom is het gerechtvaardigd dat in 
het kader van deze verordening concrete 
acties van grote aanvang nog steeds door 
de Commissie moeten worden 
goedgekeurd. Met het oog op de 
duidelijkheid moet in verband hiermee 
worden gedefinieerd wat een groot project 
inhoudt. De Commissie moet ook de 
mogelijkheid hebben steun voor een groot 
project te weigeren wanneer steunverlening 
niet gerechtvaardigd is. Er moeten ook 
specifieke voorwaarden worden 
vastgesteld voor in het kader van PPP-
structuren uitgevoerde concrete acties.

Or. en

Amendement 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om lidstaten de keuze te geven een 
deel van een operationeel programma met 
behulp van een resultaatgerichte aanpak te 
implementeren, is het nuttig te voorzien in 
een gezamenlijk actieplan bestaande uit 
een aantal acties die door een begunstigde 
moeten worden uitgevoerd om aan de 
doelstellingen van het operationele 
programma bij te dragen. Om de 
resultaatgerichtheid van de Fondsen te 

(64) Om lidstaten de keuze te geven een 
deel van een operationeel programma met 
behulp van een resultaatgerichte aanpak te 
implementeren, is het nuttig te voorzien in 
een gezamenlijk actieplan bestaande uit 
een aantal acties voor een project of groep 
van projecten die door een begunstigde 
moeten worden uitgevoerd om aan de 
doelstellingen van het operationele 
programma bij te dragen. Om de 
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vereenvoudigen en te versterken, moet het 
beheer van het gezamenlijke actieplan 
uitsluitend worden gebaseerd op 
gezamenlijk overeengekomen mijlpalen, 
output en resultaten, zoals gedefinieerd in 
het besluit van de Commissie betreffende 
de goedkeuring van het gezamenlijke 
actieplan. De controle en de audit van een 
gezamenlijk actieplan moeten ook beperkt 
blijven tot het bereiken van de mijlpalen, 
de output en de resultaten. Bijgevolg 
moeten regels worden vastgesteld 
betreffende de opstelling, de inhoud, de 
goedkeuring, het financieel beheer en de 
controle van gezamenlijke actieplannen.

resultaatgerichtheid van de Fondsen te 
vereenvoudigen en te versterken, moet het 
beheer van het gezamenlijke actieplan 
uitsluitend worden gebaseerd op 
gezamenlijk overeengekomen mijlpalen, 
output en resultaten, zoals gedefinieerd in 
het besluit van de Commissie betreffende 
de goedkeuring van het gezamenlijke 
actieplan. De controle en de audit van een 
gezamenlijk actieplan moeten ook beperkt 
blijven tot het bereiken van de mijlpalen, 
de output en de resultaten. Bijgevolg 
moeten regels worden vastgesteld 
betreffende de opstelling, de inhoud, de 
goedkeuring, het financieel beheer en de 
controle van gezamenlijke actieplannen.

Or. en

Amendement 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Wanneer een stedelijke of territoriale 
ontwikkelingsstrategie een geïntegreerde 
aanpak verlangt omdat er investeringen in 
het kader van meer dan een prioritaire as 
van een of meer operationele programma's 
nodig zijn, moet de door de Fondsen 
ondersteunde actie in het kader van een 
operationeel programma als geïntegreerde 
territoriale investering worden uitgevoerd.

(65) Wanneer een stedelijke of territoriale 
ontwikkelingsstrategie een geïntegreerde 
aanpak verlangt omdat er investeringen in 
het kader van meer dan een prioritaire as 
van een of meer operationele programma's 
nodig zijn, kan de door de Fondsen 
ondersteunde actie, die kan worden 
aangevuld met financiële steun uit het 
Elfpo of het EFMZV, in het kader van een 
operationeel programma als geïntegreerde 
territoriale investering worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 67
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Om de beschikbaarheid van essentiële, 
actuele informatie over de uitvoering van 
een programma te garanderen, moeten de 
lidstaten de Commissie regelmatig 
kerngegevens verstrekken. Om een extra 
belasting voor de lidstaten te vermijden, 
moet dit beperkt blijven tot continu 
verzamelde gegevens die elektronisch 
worden ingediend.

(67) Om de beschikbaarheid van essentiële, 
actuele informatie over de uitvoering van 
een programma te garanderen, moeten de 
lidstaten de Commissie regelmatig 
kerngegevens verstrekken. Om een extra 
belasting voor de lidstaten te vermijden, 
moet dit beperkt blijven tot continu 
verzamelde gegevens die elektronisch 
worden ingediend. Indien daarbij sprake 
is van overdracht van persoonsgegevens, 
zijn de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG 
en Verordening (EG) 45/2001 van 
toepassing.

Or. en

Amendement 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Het is belangrijk de prestaties van de 
Fondsen van de Unie onder de aandacht 
van het grote publiek te brengen. Burgers 
hebben er recht op te weten hoe de 
financiële middelen van de Unie worden 
geïnvesteerd. Zowel de beheersautoriteiten 
als de begunstigden moeten er 
verantwoordelijk voor zijn het publiek op 
passende wijze voor te lichten. Om 
doelmatiger met het grote publiek te 
communiceren en de synergieën tussen de 
op initiatief van de Commissie genomen 
communicatieactiviteiten te vergroten, 
moeten de middelen die krachtens deze 
verordening aan communicatieacties 
worden toegewezen, ook bijdragen tot 
dekking van de public relations ter 
bevordering van de beleidsprioriteiten van 
de Europese Unie, voor zover deze 

(70) Het is belangrijk de prestaties van de 
Fondsen van de Unie onder de aandacht 
van het grote publiek te brengen. Burgers 
hebben er recht op te weten hoe de 
financiële middelen van de Unie worden 
geïnvesteerd. Zowel de beheersautoriteiten 
als de begunstigden als instellingen en 
advieslichamen van de Unie moeten er 
verantwoordelijk voor zijn het publiek op 
passende wijze voor te lichten. Om 
doelmatiger met het grote publiek te 
communiceren en de synergieën tussen de 
op initiatief van de Commissie genomen 
communicatieactiviteiten te vergroten, 
moeten de middelen die krachtens deze 
verordening aan communicatieacties 
worden toegewezen, ook bijdragen tot het 
vergroten van de kennis over de 
doelstellingen van het cohesiebeleid en 
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verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening.

van het besef dat dit een onderwerp is dat 
EU-burgers daadwerkelijk raakt.

Or. en

Amendement 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Om de toegankelijkheid en 
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten, 
moet de informatie over alle operationele 
programma's, waaronder lijsten van in het 
kader van elk operationeel programma 
ondersteunde concrete acties, in elke 
lidstaat worden vermeld op een enkele 
website of een enkel webportaal.

(72) Om de toegankelijkheid en 
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten, 
moet begrijpelijke en eenvoudig 
toegankelijke informatie over alle 
operationele programma's, waaronder 
lijsten van in het kader van elk operationeel 
programma ondersteunde concrete acties, 
in elke lidstaat worden vermeld op een 
enkele website of een enkel webportaal.

Or. en

Amendement 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) De elementen voor de differentiatie 
van het medefinancieringspercentage uit de 
Fondsen voor operationele programma's 
moeten worden vastgesteld, met name om 
de multiplicatoreffecten van de middelen 
van de Unie te verhogen. Ook moeten 
maximale medefinancieringspercentages 
per categorie regio's worden vastgesteld 
teneinde ervoor te zorgen dat het beginsel 

(73) De elementen voor de differentiatie 
van het medefinancieringspercentage uit de 
Fondsen voor operationele programma's 
moeten worden vastgesteld, met name om 
de multiplicatoreffecten van de middelen 
van de Unie te verhogen. Ook moeten 
maximale medefinancieringspercentages 
per categorie regio's worden vastgesteld 
teneinde ervoor te zorgen dat het beginsel 
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van medefinanciering door middel van een 
passend niveau van nationale 
steunverlening in acht wordt genomen.

van medefinanciering door middel van een 
passend niveau van zowel publieke als 
private nationale steunverlening in acht 
wordt genomen.

Or. en

Amendement 444
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 74 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74 bis) Het is nodig om de transparantie 
van de Fondsen te vergroten, zodat de 
burger kan bijhouden hoe de EU-fondsen 
worden gebruikt en hoe deze in het 
verleden zijn gebruikt.

Or. fi

Amendement 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(76) De certificeringsautoriteit moet 
betalingsaanvragen opstellen en bij de 
Commissie indienen. Zij moet de 
jaarrekeningen opstellen, en certificeren 
dat deze volledig, juist en 
waarheidsgetrouw zijn en dat de in de 
rekeningen vermelde uitgaven in 
overeenstemming zijn met de toepasselijke 
regels van de Unie en de lidstaat. De 
verantwoordelijkheden en taken van deze 
autoriteit moeten worden vastgesteld.

(76) De certificeringsautoriteit moet 
betalingsaanvragen opstellen en bij de 
Commissie indienen. Zij moet de 
rekeningen opstellen, en certificeren dat 
deze volledig, juist en waarheidsgetrouw 
zijn en dat de in de rekeningen vermelde 
uitgaven in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke regels van de Unie en de 
lidstaat. De verantwoordelijkheden en 
taken van deze autoriteit moeten worden 
vastgesteld.
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Or. en

Amendement 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(77) De auditautoriteit moet waarborgen 
dat er audits worden uitgevoerd van de 
beheers- en controlesystemen, van een 
geschikte steekproef van concrete acties en 
van de jaarrekeningen. De 
verantwoordelijkheden en taken van deze 
autoriteit moeten worden vastgesteld.

(77) De auditautoriteit moet waarborgen 
dat er audits worden uitgevoerd van de 
beheers- en controlesystemen, van een 
geschikte steekproef van concrete acties en 
van de rekeningen. De 
verantwoordelijkheden en taken van deze 
autoriteit moeten worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) Om rekening te houden met de 
specifieke organisatie van het beheer en de 
controlesystemen bij het EFRO, het ESF, 
het CF en het EFMZV en met de noodzaak 
een evenredige aanpak te garanderen, zijn 
specifieke bepalingen nodig voor de 
accreditatie en de intrekking van een 
accreditatie van de beheers- en de 
certificeringsautoriteit.

(78) Overeenkomstig artikel 59, lid 3 van 
het Financieel Reglement en om rekening 
te houden met de specifieke organisatie 
van het beheer en de controlesystemen bij 
het EFRO, het ESF, het CF en het EFMZV, 
zijn specifieke bepalingen nodig voor de 
aanwijzing en de intrekking van de 
aanwijzing van de beheers- en de 
certificeringsautoriteit.

Or. en

Amendement 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Voorstel voor een verordening
Overweging 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(80) In aanvulling op gemeenschappelijke 
regels over financieel beheer zijn 
aanvullende bepalingen voor het EFRO, 
het ESF, het CF en het EFMZV nodig.
Teneinde de Commissie al vóór de 
jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen
een redelijke zekerheid te geven, moeten 
aanvragen voor tussentijdse betalingen 
worden vergoed voor 90 % van het bedrag 
dat resulteert uit toepassing van het 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioriteit, dat is neergelegd in het besluit 
betreffende de goedkeuring van het 
operationele programma, op de 
subsidiabele uitgaven voor de prioriteit. De 
uitstaande restbedragen moeten aan de 
lidstaten worden betaald na de jaarlijkse 
goedkeuring van de rekeningen, mits een 
redelijke zekerheid is verkregen met 
betrekking tot de subsidiabiliteit van de 
uitgaven voor het jaar waarop de 
goedkeuringsprocedure betrekking heeft.

(80) In aanvulling op gemeenschappelijke 
regels over financieel beheer zijn 
aanvullende bepalingen voor het EFRO, 
het ESF, het CF en het EFMZV nodig.
Teneinde de Commissie een redelijke 
zekerheid te geven, moeten aanvragen voor 
tussentijdse betalingen worden vergoed 
voor 90% van het bedrag dat resulteert uit 
toepassing van het 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as, dat is neergelegd in het 
besluit betreffende de goedkeuring van het 
operationele programma, op de 
subsidiabele uitgaven voor de prioritaire 
as. De uitstaande restbedragen moeten aan 
de lidstaten worden betaald, mits een 
redelijke zekerheid is verkregen met 
betrekking tot de subsidiabiliteit van de 
uitgaven.

Or. en

Amendement 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81) Om ervoor te zorgen dat de 
begunstigden hun steun zo spoedig 
mogelijk ontvangen en om de zekerheid 
voor de Commissie te versterken, is het 
dienstig te verlangen dat 
betalingsaanvragen alleen betrekking 
hebben op uitgaven waarvoor steun aan de 

(81) Om ervoor te zorgen dat de 
begunstigden hun steun zo spoedig 
mogelijk ontvangen en om de zekerheid 
voor de Commissie te versterken, is het 
dienstig te verlangen dat 
betalingsaanvragen alleen betrekking 
hebben op uitgaven waarvoor steun aan de 
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begunstigden is betaald. Er moet worden 
voorzien in een jaarlijkse voorfinanciering 
opdat de lidstaten over voldoende middelen 
voor een dergelijke procedure beschikken.
Deze voorfinanciering moet ieder jaar bij
de goedkeuring van de rekeningen 
worden behandeld.

begunstigden is betaald. Er moet worden 
voorzien in een jaarlijkse voorfinanciering 
opdat de lidstaten over voldoende middelen 
voor een dergelijke procedure beschikken.
Deze voorfinanciering moet in 
overeenstemming zijn met de in deze 
verordening vastgestelde procedures.

Or. en

Amendement 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) De procedure voor de jaarlijkse 
goedkeuring van de rekeningen die van 
toepassing is op de Fondsen, moet 
uitvoerig worden gespecificeerd om te 
zorgen voor een duidelijke grondslag en 
rechtszekerheid voor deze bepalingen. Het 
is van belang te voorzien in een beperkte 
mogelijkheid voor de lidstaten om in hun 
jaarrekeningen een voorziening op te 
nemen voor een bedrag ten aanzien 
waarvan een procedure bij de 
auditautoriteit loopt.

(83) De procedure voor onderzoek en 
goedkeuring door de Commissie van de 
rekeningen die van toepassing is op de 
Fondsen, moet uitvoerig worden 
gespecificeerd om te zorgen voor een 
duidelijke grondslag en rechtszekerheid 
voor deze bepalingen. Het is van belang te 
voorzien in een beperkte mogelijkheid voor 
de lidstaten om in hun rekeningen een 
voorziening op te nemen voor een bedrag 
ten aanzien waarvan een procedure bij de 
auditautoriteit loopt.

Or. en

Amendement 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84) De jaarlijkse goedkeuring van de 
rekeningen moet gepaard gaan met een 
jaarlijkse afsluiting van voltooide 

Schrappen
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concrete acties (voor het EFRO, het CF 
en het EFMZV) of de uitgaven (voor het 
ESF). Om de kosten in verband met de 
eindafsluiting van operationele 
programma's te beperken, de 
administratieve last voor de begunstigden 
te verminderen en rechtszekerheid te 
verschaffen, moet de jaarlijkse afsluiting 
verplicht zijn, waardoor de periode dat de 
bewijsstukken bewaard moeten blijven, er 
een audit van de concrete acties kan 
worden gehouden en er financiële 
correcties kunnen worden toegepast, 
wordt ingekort.

Or. en

Amendement 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te kunnen 
aanvullen of wijzigen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen inzake een gedragscode betreffende 
de doelstellingen en criteria ter 
ondersteuning van de uitvoering van 
partnerschappen, de goedkeuring van de
elementen van het gezamenlijk strategisch 
kader in verband met indicatieve acties 
met grote Europese meerwaarde en de 
overeenkomstige beginselen voor de 
uitvoering, en prioriteiten voor 
samenwerking, aanvullende regels over de 
toewijzing van de prestatiereserve, de 
vaststelling van het gebied en de bevolking 
waarop de strategieën voor lokale 
ontwikkeling van toepassing zijn, 
gedetailleerde regels voor 

(88) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te kunnen 
aanvullen of wijzigen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen inzake een gedragscode betreffende 
de doelstellingen en criteria ter 
ondersteuning van de uitvoering van 
partnerschappen, de methoden die gebruikt 
worden om informatie te verstrekken over 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering, de criteria voor 
de vaststelling van het gebied en de 
bevolking waarop de strategieën voor 
lokale ontwikkeling van toepassing zijn, 
gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (combinatie van 
steun, subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
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financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen de bijlagen I en VI, 
die beide niet-essentiële onderdelen van 
deze verordening bevatten, middels 
gedelegeerde handelingen te wijzigen om 
deze aan toekomstige behoeften aan te 
passen. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau.

nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor de minimumbepalingen die in
financieringsovereenkomsten en 
strategiedocumenten moeten worden 
opgenomen, de overdracht en het beheer 
van activa, beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag en de 
berekeningsmethode van de actuele 
waarde van de netto-inkomsten voor 
inkomsten genererende concrete acties, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de wijze waarop 
de kosten-batenanalyse voor grote 
projecten moet worden uitgevoerd, 
besluiten over de verlenging van de 
geldende periode in geval van in het kader 
van PPP-structuren uitgevoerde concrete 
acties, de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten ten aanzien van de procedure voor 
het melden van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, gedetailleerde 
voorschriften voor het opzetten van een 
systeem voor de vastlegging en opslag in 
gecomputeriseerde vorm van gegevens 
voor elke concrete actie en de wijze 
waarop informatie over concrete acties 
wordt uitgewisseld, de criteria om te 
beoordelen of autoriteiten zich aan de 
regels houden wat betreft de interne 
controleomgeving, risicobeheer, 
controleactiviteiten, voorlichting en 
communicatie en toezichtsystemen, een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de identificatie van 
aanvaarde gegevensdragers, de 
voorschriften voor het gebruik van bij 
audits verzamelde gegevens, 
gedetailleerde voorschriften inzake de 
gevallen die moeten worden beschouwd 
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als ernstige tekortkomingen in de zin van 
artikel 136 en de criteria voor de 
vaststelling van de hoogte van de toe te 
passen financiële correctie. De Commissie 
moet ook de bevoegdheid krijgen bijlage V
te wijzigen om deze aan toekomstige 
behoeften aan te passen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau.

Or. en

Amendement 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van partnerschapscontracten, 
besluiten betreffende de toewijzing van de 
prestatiereserve, besluiten tot schorsing 
van betalingen in verband met het 
economisch beleid van de lidstaten en, in 
het geval van vrijmaking, besluiten tot 
wijziging van het besluit waarbij een 
programma is vastgesteld, vast te stellen,
en met betrekking tot de Fondsen besluiten 
tot vaststelling van de regio's en lidstaten 
die aan de criteria voor investeringen in 
groei en werkgelegenheid voldoen, 
besluiten tot vaststelling van de jaarlijkse 
verdeling van de vastleggingskredieten 
voor de lidstaten, besluiten tot vaststelling 
van het uit de CF-toewijzing van elke 
lidstaat naar de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen over te 
schrijven bedrag, besluiten tot vaststelling 
van het uit de toewijzing van de 

(90) Voor alle Europese structuur- en 
investeringsfondsen moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om door middel 
van uitvoeringshandelingen besluiten tot 
goedkeuring van 
partnerschapsovereenkomsten en, in het 
geval van vrijmaking, besluiten tot 
wijziging van het besluit waarbij een 
programma is vastgesteld, vast te stellen,
en met betrekking tot de Fondsen besluiten 
tot vaststelling van de regio's en lidstaten 
die aan de criteria voor investeringen in 
groei en werkgelegenheid voldoen, 
besluiten tot vaststelling van steun die uit 
het Cohesiefonds moet worden verleend 
aan vervoersinfrastructuurprojecten met 
een Europese meerwaarde die in elke 
lidstaat zullen worden uitgevoerd, waarbij 
een selectie gemaakt wordt uit de in 
bijlage 1 van Verordening (EU) nr. 
[...]/2012 tot vaststelling van de 
Connecting Europe Facility opgenomen 
lijst van vooraf aangewezen projecten, 
besluiten tot vaststelling van het uit de 
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structuurfondsen voor elke lidstaat over te 
schrijven bedrag voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden, besluiten tot vaststelling 
en tot wijziging van operationele 
programma's, besluiten betreffende 
belangrijke projecten, besluiten betreffende 
gezamenlijke actieplannen, besluiten tot 
schorsing van betalingen en besluiten 
betreffende financiële correcties vast te 
stellen.

toewijzing van de structuurfondsen voor 
elke lidstaat over te schrijven bedrag voor 
levensmiddelen voor hulpbehoevenden, 
besluiten tot vaststelling en tot wijziging 
van operationele programma's, besluiten 
betreffende belangrijke projecten, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen, 
besluiten betreffende financiële correcties, 
en besluiten over het bedrag dat voor het 
boekjaar ten laste van de Fondsen komt 
en het jaarlijkse saldo dat verschuldigd is 
aan de lidstaat of geïnd moet worden.

Or. en

Amendement 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91) Om te zorgen voor uniforme 
uitvoeringsvoorwaarden voor deze 
verordening moeten de 
uitvoeringsbevoegdheden ten aanzien van 
de methoden inzake doelstellingen op het 
gebied van klimaatverandering, de 
standaardvoorwaarden voor het toezicht op 
financieringsinstrumenten, de uniforme 
voorwaarden voor het toezicht en voor het 
verstrekken van informatie over het 
toezicht voor financieringsinstrumenten, de 
methoden voor de berekening van netto-
inkomsten voor inkomsten genererende 
projecten, het systeem voor elektronische 
gegevensuitwisseling tussen de lidstaat en 
de Commissie, het model voor operationele 
programma's voor de Fondsen, de 
nomenclatuur voor de categorieën 
steunverlening, de vorm van de informatie 
over belangrijke projecten en de methoden 
voor de uitvoering van kosten-
batenanalyses voor dergelijke projecten, 

(91) Om te zorgen voor uniforme 
uitvoeringsvoorwaarden voor deze 
verordening moeten de 
uitvoeringsbevoegdheden ten aanzien van 
de standaardvoorwaarden voor het toezicht 
op financieringsinstrumenten, de modellen 
voor rapportage over 
financieringsinstrumenten, het systeem 
voor elektronische gegevensuitwisseling 
tussen de lidstaat en de Commissie, het 
model voor operationele programma's voor 
de Fondsen, de nomenclatuur voor de 
categorieën steunverlening, de vorm van de 
informatie over belangrijke projecten, het 
model voor het gezamenlijke actieplan, het 
model van het jaarlijkse uitvoeringsverslag 
en het eindverslag over de uitvoering, 
bepaalde technische kenmerken van 
informatie- en publiciteitsmaatregelen en
desbetreffende grondregels, voorschriften 
voor de uitwisseling van informatie tussen 
de begunstigden en de beheersautoriteiten, 
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het model voor het gezamenlijke actieplan, 
het model van het jaarlijkse 
uitvoeringsverslag en het eindverslag over 
de uitvoering, bepaalde technische 
kenmerken van informatie- en 
publiciteitsmaatregelen en desbetreffende 
grondregels, voorschriften voor de 
uitwisseling van informatie tussen de 
begunstigden en de beheersautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten 
en intermediaire instanties, het model van 
de beheersverklaring, de modellen voor de 
auditstrategie, het auditoordeel en het 
jaarlijkse controleverslag alsmede de 
steekproefmethode, de voorschriften voor 
het gebruik van bij audits verzamelde 
gegevens en het model voor 
betalingsaanvragen worden uitgeoefend in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten 
en intermediaire instanties, het model voor 
het verslag en het oordeel van de 
onafhankelijke auditinstantie en het 
model voor de beschrijving van het 
beheers- en controlesysteem, het model 
voor de rekeningen, het model van de 
beheersverklaring, de modellen voor de 
auditstrategie, het auditoordeel en het 
jaarlijkse controleverslag alsmede de 
steekproefmethode, en het model voor 
betalingsaanvragen worden uitgeoefend in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Amendement 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(93) Omdat de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de verschillen tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's en de achterstand 
van de minst begunstigde regio's of 
eilanden, in het bijzonder 
plattelandsgebieden, regio's die een 
industriële overgang doormaken en regio's 
die kampen met ernstige en permanente 

(93) Omdat de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de verschillen tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's en de achterstand 
van de minst begunstigde regio's of 
eilanden, in het bijzonder 
plattelandsgebieden, regio's die een 
industriële overgang doormaken en regio's 
die kampen met ernstige en permanente 
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natuurlijke of demografische 
belemmeringen, te verkleinen, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt, maar beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
treffen, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan wat nodig 
is om de doelstelling ervan te 
verwezenlijken.

natuurlijke of demografische 
belemmeringen, onder andere de meest 
noordelijke regio's met een geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grens- en bergregio's, en de ultraperifere 
regio's, benadeelde stedelijke gebieden en 
afgelegen grenssteden, te verkleinen, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt, maar beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
treffen, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan wat nodig 
is om de doelstelling ervan te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) "strategisch beleidskader": bestaat 
uit een of meerdere documenten op 
nationaal of regionaal niveau waarin een 
beperkt aantal samenhangende 
prioriteiten worden vastgesteld aan de 
hand van bewijzen en een tijdschema voor 
de uitvoering van die prioriteiten, en 
waarin een toezichtmechanisme kan zijn 
opgenomen;

Or. en

Amendement 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "strategie voor slimme 
specialisatie": de nationale en regionale 
innovatiestrategieën waarin prioriteiten 
worden vastgesteld om een 
concurrentievoordeel op te bouwen door 
de sterke punten van onderzoek en 
innovatie te ontwikkelen en aan te laten 
sluiten bij de behoeften van het 
bedrijfsleven om op samenhangende wijze 
in te spelen op opkomende mogelijkheden 
en marktontwikkelingen en tegelijkertijd 
dubbel werk en versnippering van 
initiatieven op EU-niveau te voorkomen, 
en die de vorm kunnen aannemen van of 
opgenomen kunnen worden in een 
nationaal of regionaal strategisch 
beleidskader voor onderzoek en innovatie 
(O&I);

Or. en

Amendement 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25) "boekjaar": voor de toepassing van deel 
3 en deel 4, de periode van 1 juli tot en met 
30 juni, behalve voor het eerste boekjaar, 
dat de periode van de begindatum voor 
subsidiabiliteit van de uitgaven tot en met 
30 juni 2015 omvat. Het laatste boekjaar 
loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni
2023;

25) "boekjaar": voor de toepassing van deel 
3, de periode van 1 juli tot en met 30 juni, 
behalve voor het eerste boekjaar, dat de 
periode van de begindatum voor 
subsidiabiliteit van de uitgaven tot en met 
30 juni 2015 omvat. Het laatste boekjaar 
loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 
2024;

Or. en
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Amendement 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26 bis) "toepasselijke ex-
antevoorwaarde": een concrete en 
nauwkeurig vooraf bepaalde kritische 
factor die een noodzakelijke voorwaarde 
is voor, een directe en onmiskenbare band 
heeft met en een direct effect heeft op de 
doeltreffende en efficiënte uitvoering van 
de specifieke doelstelling voor een 
investeringsprioriteit of een prioriteit van 
de Unie;

Or. en

Amendement 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26 ter) "specifieke doelstelling": het 
resultaat waaraan een 
investeringsprioriteit of een prioriteit van 
de Unie bijdraagt in een specifieke 
nationale of regionale context, middels 
acties of maatregelen die in het kader van 
een prioriteit worden genomen;

Or. en

Amendement 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen verlenen door middel 
van meerjarenprogramma's steun, die een 
aanvulling vormt op nationale, regionale en 
lokale steunmaatregelen, aan de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, waarbij rekening wordt 
gehouden met de geïntegreerde 
richtsnoeren en de specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en de 
desbetreffende aanbevelingen van de 
Raad uit hoofde van artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag.

1. De GSK-fondsen verlenen door middel 
van meerjarenprogramma's steun, die een 
aanvulling vormt op nationale, regionale en 
lokale steunmaatregelen, aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
artikel 174 van het Verdrag.

Or. fr

Amendement 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren;

7) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren en invulling van 
ontbrekende regio-overschrijdende 
verbindingen;

Or. en

Amendement 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren;

7) bevordering van duurzaam vervoer, 
ontwikkeling van schoon of koolstofarm 
openbaar vervoer en opheffing van 
knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren;

Or. fr

Amendement 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

8) Bevordering van werkgelegenheid en 
opleiding en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit in de segmenten of 
sectoren van de arbeidsmarkt waar dit 
noodzakelijk blijkt te zijn;

Or. fr

Amendement 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) bevordering van sociale inclusie en
bestrijding van armoede;

9) bevordering van sociale inclusie, 
investering in de sociale economie, 
bestrijding en uitroeiing van armoede en 
vereenvoudiging van de toegang tot 
zorgverlening en gezondheid voor allen;

Or. fr
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Amendement 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en bevordering van een 
efficiënte overheidsadministratie.

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit, bevordering van een efficiënte 
overheidsadministratie en versterking van 
de instrumenten voor het verzekeren van 
territoriale continuïteit in de meest 
geïsoleerde gebieden.

Or. fr

Amendement 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) middelen om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
GSK-fondsen met de specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en de 
desbetreffende aanbevelingen van de 
Raad uit hoofde van artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag, te bereiken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen waarin de specifieke elementen 
van het gemeenschappelijk strategisch 
kader met betrekking tot het vaststellen 
van indicatieve acties met grote Europese 
meerwaarde en de overeenkomstige 
beginselen voor de uitvoering voor elke 
thematische doelstelling, en van 
prioriteiten voor samenwerking zijn 
vastgelegd.

Schrappen

Or. fr

Amendement 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, voert de Commissie een 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
strategisch kader uit en stelt zij zo nodig 
door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 142 
wijzigingen in bijlage I vast.

Schrappen

Or. fr

Amendement 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en die 
tegemoet komen aan de in artikel 174 van 
het Verdrag genoemde doelstellingen.

Or. fr

Amendement 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds ex-
antevoorwaarden vastgesteld.

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk onder de Europese 
structuur- en investeringsfondsen vallend 
fonds ex-antevoorwaarden vastgesteld.
Een ex-antevoorwaarde is een vereiste en 
wordt enkel toegepast wanneer zij 
rechtstreeks verband houdt met en effect 
heeft op de doelmatige uitvoering van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen.

Or. en

Amendement 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk GSK-fonds ex-
antevoorwaarden vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten beoordelen of aan de 
toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt
voldaan.

2. De lidstaten beoordelen overeenkomstig 
artikel 4, lid 4 of aan de toepasselijke ex-
antevoorwaarden zoals vastgelegd in de 
fondsspecifieke voorschriften is voldaan.

Or. en

Amendement 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten beoordelen of aan de 
toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt 
voldaan.

2. De lidstaten beoordelen overeenkomstig 
hun institutionele en wettelijke kader en 
in de context van de vaststelling van de 
partnerschapsovereenkomst en de 
programma's of de ex-antevoorwaarden 
zoals vastgelegd in de respectieve 
fondsspecifieke voorschriften en de 
algemene ex-antevoorwaarden zoals 
vastgelegd in deel 2 van bijlage V van 
toepassing zijn op de specifieke 
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doelstellingen die worden nagestreefd 
binnen de prioriteiten van hun 
programma's en of aan de toepasselijke 
ex-antevoorwaarden wordt voldaan. Ex-
antevoorwaarden zijn alleen van 
toepassing in de mate dat en op 
voorwaarde dat aan de in artikel 2 
vastgelegde definitie is voldaan voor wat 
betreft de specifieke doelstellingen die in 
het kader van de prioriteiten van het 
programma worden nagestreefd. Voor de 
beoordeling van de toepasselijkheid wordt 
gezien de hoogte van de toegewezen steun 
overeenkomstig artikel 4, lid 5 rekening 
gehouden met het evenredigheidsbeginsel.
De beoordeling of aan de voorwaarden is 
voldaan wordt beperkt tot de criteria zoals 
vastgelegd in de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. en

Amendement 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als op de datum van indiening van het 
partnerschapscontract niet aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan, nemen de 
lidstaten in het partnerschapscontract een 
samenvatting op van de maatregelen die 
op nationaal of regionaal niveau moeten 
worden genomen, met een tijdschema 
voor de uitvoering van die maatregelen, 
om te waarborgen dat uiterlijk twee jaar 
na de vaststelling van het 
partnerschapscontract, of als dat eerder is 
uiterlijk op 31 december 2016, aan die 
voorwaarden wordt voldaan.

3. In de partnerschapsovereenkomst wordt 
een samenvatting opgenomen van de 
beoordeling of aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan op 
nationaal niveau en voor de voorwaarden 
waaraan overeenkomstig de beoordeling 
waarnaar in lid 2 wordt verwezen niet is 
voldaan op de datum van indiening van de 
partnerschapsovereenkomst, de betrokken 
prioriteiten, de verantwoordelijke 
organen, de maatregelen die moeten 
worden genomen om aan de ex-
antevoorwaarde te voldoen, en een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen. Voor elk programma 
worden overeenkomstig de
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fondsspecifieke voorschriften de
toepasselijke ex-antevoorwaarden
aangegeven waaraan overeenkomstig de 
beoordeling waarnaar in lid 2 wordt 
verwezen niet is voldaan op de datum van 
indiening van de 
partnerschapsovereenkomst. De lidstaten
voldoen uiterlijk op 31 december 2016 aan
deze ex-antevoorwaarden en zorgen 
ervoor dat de verslaglegging hierover ten 
laatste in hun jaarlijkse 
uitvoeringsverslag in 2017 of in het 
voortgangsverslag in 2017 gebeurt, 
overeenkomstig artikel 44, lid 5.

Or. en

Amendement 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's in detail de 
maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen.

4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's in detail de 
maatregelen die binnen de vastgestelde 
termijn moeten uitgevoerd om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen.

Or. en

Amendement 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beschrijven in de 
desbetreffende programma's in detail de 

Schrappen
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maatregelen die nodig zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen.

Or. en

Amendement 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij haar beoordeling van de 
partnerschapsovereenkomst en/of de 
programma's beoordeelt de Commissie de 
samenhang en geschiktheid van de door 
de lidstaat verstrekte informatie over de 
toepasselijkheid van ex-antevoorwaarden 
en over de vervulling van de toepasselijke 
ex-antevoorwaarden. Voor deze 
beoordeling van de toepasselijkheid wordt 
gezien de hoogte van de toegewezen steun 
overeenkomstig artikel 4, lid 5 rekening 
gehouden met het evenredigheidsbeginsel.
Deze beoordeling of aan de voorwaarden 
is voldaan wordt beperkt tot de criteria 
zoals vastgelegd in de fondsspecifieke 
voorschriften, en respecteert nationale en 
regionale bevoegdheden om te beslissen 
over specifieke en passende 
beleidsmaatregelen, met inbegrip van de 
inhoud van strategieën.

Or. en

Amendement 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Indien de Commissie en een lidstaat 
het niet eens zijn over de toepasselijkheid 
van een ex-antevoorwaarde op de 
specifieke doelstelling van de prioriteiten 
van een programma of over de vervulling 
ervan, dient de Commissie zowel de 
toepasselijkheid in overeenstemming met 
artikel 2, als het niet-vervullen ervan, te 
bewijzen.

Or. en

Amendement 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma's 
beoordeelt de Commissie ook de 
informatie die wordt gegeven over het 
vervullen van de ex-antevoorwaarden.
Wanneer zij een programma vaststelt, kan 
zij besluiten de tussentijdse betalingen aan 
het programma geheel of gedeeltelijk te 
schorsen totdat de maatregelen om aan een 
ex-antevoorwaarde te voldoen, naar 
tevredenheid zijn voltooid. Wanneer de 
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in 
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen.

5. Bij haar beoordeling van de 
partnerschapsovereenkomst en de 
programma's beoordeelt de Commissie ook 
de consistentie van de informatie die wordt 
gegeven met betrekking tot de 
toepasselijkheid en het vervullen van de 
ex-antevoorwaarden. Overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften kan de 
Commissie, wanneer zij een programma 
vaststelt, besluiten de tussentijdse 
betalingen aan het respectieve programma 
geheel of gedeeltelijk te schorsen totdat de 
maatregelen om te voldoen aan een ex-
antevoorwaarde die een grote rol speelt in 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van dat programma, naar tevredenheid 
zijn voltooid. Wanneer de maatregelen om 
aan een ex-antevoorwaarde te voldoen niet 
op de in het programma vastgestelde 
uiterste termijn zijn voltooid, vormt dit 
voor de Commissie een grond om haar 
betalingen overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften te schorsen.



AM\941563NL.doc 63/82 PE514.636v02-00

NL

De schording van betalingen wordt 
onverwijld opgeheven zodra de lidstaat 
heeft voldaan aan de voor het programma 
toepasselijke ex-antevoorwaarden.

Or. en

Amendement 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma's 
beoordeelt de Commissie ook de 
informatie die wordt gegeven over het 
vervullen van de ex-antevoorwaarden.
Wanneer zij een programma vaststelt, kan
zij besluiten de tussentijdse betalingen aan
het programma geheel of gedeeltelijk te 
schorsen totdat de maatregelen om aan een 
ex-antevoorwaarde te voldoen, naar 
tevredenheid zijn voltooid. Wanneer de 
maatregelen om aan een ex-
antevoorwaarde te voldoen niet op de in
het programma vastgestelde uiterste 
termijn zijn voltooid, vormt dit voor de 
Commissie een grond om haar betalingen 
te schorsen.

5. Wanneer zij een programma vaststelt, 
kan de Commissie besluiten om, waar 
nodig, de tussentijdse betalingen aan de 
betreffende prioriteit van dit programma 
geheel of gedeeltelijk te schorsen totdat de
in lid 3 bedoelde maatregelen zijn voltooid, 
teneinde aanzienlijke schade aan de 
doeltreffendheid en efficiëntie van de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen van de betreffende prioriteit 
te voorkomen. Wanneer de maatregelen 
om aan een toepasselijke ex-
antevoorwaarde te voldoen die niet is 
vervuld op de datum van indiening van 
het programma in kwestie, niet zijn 
voltooid binnen de in lid 3 bepaalde 
termijn, vormt dit voor de Commissie een 
grond om haar tussentijdse betalingen aan 
de betrokken prioriteiten van het 
programma te schorsen. In beide gevallen 
is de omvang van de schorsing evenredig 
aan de te nemen maatregelen en de 
fondsen die gevaar lopen.

Or. en

Amendement 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bepalingen van lid 5 zijn niet 
van toepassing indien de Commissie en de 
lidstaat overeenstemming bereiken over 
de niet-toepasselijkheid van een ex-
antevoorwaarde of over het feit dat aan 
een toepasselijke ex-antevoorwaarde is 
voldaan, zoals aangegeven door de 
goedkeuring van het programma en de 
partnerschapsovereenkomst, of indien de 
Commissie geen opmerkingen maakt 
binnen 60 dagen na de indiening van het 
in lid 3 bedoelde verslag.

Or. en

Amendement 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De Commissie heft onverwijld de 
schorsing van tussentijdse betalingen voor 
een prioriteit op wanneer een lidstaat de 
maatregelen heeft voltooid om te voldoen 
aan de ex-antevoorwaarden die van 
toepassing zijn op dat programma en die 
niet waren vervuld op het moment dat de 
Commissie haar besluit tot schorsing 
nam. Tevens heft zij onverwijld de 
schorsing op indien, ingevolge een 
wijziging van het programma dat 
betrekking heeft op de betrokken 
prioriteit, de betrokken ex-
antevoorwaarde niet langer toepasselijk 
is.

Or. en
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Amendement 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De leden 1 tot en met 5 zijn niet van 
toepassing op programma's in het kader 
van het doel "Europese territoriale 
samenwerking".

6. De leden 1 tot en met 5 ter zijn niet van 
toepassing op programma's in het kader 
van het doel "Europese territoriale 
samenwerking".

Or. en

Amendement 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 % van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel 
"Europese territoriale samenwerking", 
aan het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en 
aan titel V van de EFMZV-verordening
toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.

5% van de aan het EFRO, het ESF en het 
Cohesiefonds onder het doel "investeren 
in groei en werkgelegenheid" waarnaar 
wordt verwezen in artikel 81, lid 2, letter 
a), alsook aan het ELFPO en aan Titel V 
van het EFMZV toegewezen middelen, 
vormt een prestatiereserve, die zal worden 
vastgesteld in de 
partnerschapsovereenkomst en 
programma's overeenkomstig het kader 
zoals uiteengezet in bijlage II en 
toegewezen aan specifieke prioriteiten 
overeenkomstig artikel 20.

De volgende middelen worden uitgesloten 
van de berekening van de 
prestatiereserve:
(a) middelen die worden toegekend aan 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
zoals vastgesteld in het operationele 
programma overeenkomstig artikel 15, 
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punt iii van Verordening (2013/....) inzake 
het ESF;
(b) middelen die worden toegekend aan 
technische ondersteuning op initiatief van 
de Commissie overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften;
(c) middelen die vanuit het Cohesiefonds 
worden overgeheveld naar de Connecting 
Europe Facility overeenkomstig artikel 
84, lid 4;
(d) middelen die worden overgeheveld 
naar het Fonds voor Europese hulp aan 
de meest behoeftigen overeenkomstig 
artikel 84, lid 5;
(e) middelen die worden toegekend aan 
innovatieve maatregelen voor duurzame
stadsontwikkeling overeenkomstig artikel
84, lid 7.

Or. en

Amendement 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het programma vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen, kan zij financiële correcties 
voor de betrokken prioriteiten toepassen 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de criteria 
en de methode voor het bepalen van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie vast te leggen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 487
Andrey Kovatchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het programma vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen, kan zij financiële correcties 
voor de betrokken prioriteiten toepassen 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de criteria 
en de methode voor het bepalen van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie vast te leggen.

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het programma vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen die alleen verband houden 
met de financiële indicatoren, 
outputindicatoren en de belangrijkste 
uitvoeringsstappen vanwege duidelijk 
vastgestelde zwaktes in de uitvoering, 
waarvan de Commissie na nauw overleg 
met de betrokken lidstaat eerder melding 
heeft gemaakt overeenkomstig artikel 44, 
lid 7, en de lidstaat heeft verzuimd de 
noodzakelijke corrigerende maatregelen 
te treffen om die tekortkomingen weg te 
werken, kan de Commissie in weerwil van 
artikel 77 financiële correcties voor de 
betrokken prioriteiten toepassen 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften.

Bij de toepassing van financiële correcties 
houdt de Commissie – met inachtneming 
van het evenredigheidsbeginsel –
rekening met het opnemingsniveau en met 
externe factoren die mede tot de 
tekortkoming hebben geleid.
Financiële correcties worden niet 
toegepast als de streefdoelen niet gehaald 
zijn als gevolg van sociaal-economische of 
milieufactoren, ingrijpende 
veranderingen in de economische of 
milieuomstandigheden in een lidstaat, of 
gevallen van overmacht met ernstige 
gevolgen voor de uitvoering van de 
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prioriteiten in kwestie binnen een 
redelijke tenuitvoerleggingsperiode.

Or. en

Amendement 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) als de betrokken lidstaat de euro heeft 
ingevoerd, ontvangt hij macro-financiële 
bijstand van de Unie op grond van 
Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad;

a) als de betrokken lidstaat een lening 
ontvangt van de Unie op grond van 
Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad;

Or. en

Amendement 489
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De steun van 
financieringsinstrumenten berust op een 
ex-antebeoordeling waarbij 
tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn 
vastgesteld, het geraamde niveau en de 
geraamde omvang van de behoefte aan 
overheidsinvesteringen, en de soorten 
financiële instrumenten die voor 
ondersteuning in aanmerking komen.
Deze ex-antebeoordeling omvat:
(a) een analyse van de conjuncturele 
zwakte, de suboptimale 
investeringssituaties en de 
investeringsbehoeften met betrekking tot 
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beleidsgebieden en thematische 
doelstellingen of investeringsprioriteiten 
waarvan de aanpak bijdraagt aan de 
verwezenlijking van specifieke 
doelstellingen op grond van een prioriteit 
of een maatregel en door middel van 
financieringsinstrumenten moet worden 
gesteund. Deze analyse wordt verricht op 
basis van de beschikbare methodologie 
van goede praktijken.
(b) een beoordeling van de meerwaarde 
van de financieringsinstrumenten 
waarvoor steun uit de Europese structuur-
en investeringsfondsen wordt overwogen, 
samenhang met andere vormen van 
overheidsinterventie op dezelfde markt, 
mogelijke gevolgen van staatssteun, 
evenredigheid van de voorgenomen 
interventie en maatregelen om 
marktverstoring zoveel mogelijk te 
beperken;
(c) een raming van aanvullende publieke 
en particuliere middelen die met het 
financiële instrument kunnen worden 
gegenereerd, tot op het niveau van de 
eindontvanger (het verwachte 
hefboomeffect), met name, in voorkomend 
geval, een beoordeling van de behoefte 
aan, en het niveau van de preferentiële 
vergoeding waarmee corresponderende 
middelen van particuliere investeerders 
worden aangetrokken en/of een 
omschrijving van de mechanismen 
waarmee zal worden bepaald welke 
preferentiële vergoedingen er nodig zijn, 
en in welke mate;
(d) een beoordeling van de ervaringen met 
soortgelijke instrumenten en ex-
antebeoordelingen door de lidstaat in het 
verleden, en de wijze waarop die ervaring 
voortaan zal worden benut;
(e) de voorgestelde investeringsstrategie, 
met name een onderzoek van de 
mogelijkheden voor een 
uitvoeringsregeling in de zin van artikel 
33, de financiële producten die zullen 
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worden aangeboden, de beoogde 
eindontvangers, in voorkomend geval de 
voorgenomen combinatie met 
subsidiëring;
(f) een specificatie van de verwachte 
resultaten en de wijze waarop het
financieringsinstrument er naar verwacht 
toe zal bijdragen dat de specifieke 
doelstellingen en de resultaten van de 
prioriteit of de maatregel worden bereikt, 
met inbegrip van de indicatoren voor deze 
verwachte bijdrage;

Or. en

Amendement 490
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Met betrekking tot de in artikel 33, lid 
1, onder a), bedoelde 
financieringsinstrumenten, en de in 
artikel 33, lid 1, onder b), bedoelde 
financieringsinstrumenten die in 
overeenstemming met artikel 33, lid 4, 
onder a) en b), worden uitgevoerd, 
worden gedurende de 
subsidiabiliteitsperiode gefaseerde 
aanvragen gedaan voor tussentijdse 
betaling van programmabijdragen aan het 
financieringsinstrument overeenkomstig 
de volgende voorwaarden:
(a) het bedrag van de programmabijdrage 
aan het financieringsinstrument is per 
aanvraag voor tussentijdse betaling die 
tijdens de in artikel 55, lid 2, vermelde 
subsidiabiliteitsperiode wordt gedaan, niet 
hoger dan 25 procent van het totale 
bedrag aan programmabijdragen dat 
krachtens de financieringsovereenkomst 
voor het financieringsinstrument is 
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vastgelegd, en dat overeenstemt met het 
bedrag aan uitgaven in de zin van artikel 
36, lid 1, onder a), b), en d), dat naar 
verwachting tijdens de in artikel 55, lid 2, 
vermelde subsidiabiliteitsperiode zal 
worden besteed; De aanvragen voor 
tussentijdse betaling die na de in artikel 
55, lid 2, vermelde subsidiabiliteitsperiode 
worden ingediend omvatten het totale 
bedrag aan subsidiabele uitgaven in de 
zin van artikel 36;
(b) het bedrag per aanvraag voor 
tussentijdse betaling is niet hoger dan 25 
procent van het totale bedrag aan 
nationale cofinanciering zoals bedoeld in 
artikel 33, lid 8, dat naar verwachting 
tijdens de in artikel 55, lid 2, vermelde 
subsidiabiliteitsperiode aan het financiële 
instrument, of op het niveau van de 
eindontvangers voor uitgave in de zin van 
artikel 36, lid 1, onder a), b) en d), zal 
worden besteed;
(c) verdere aanvragen voor tussentijdse 
betaling die tijdens de in artikel 55, lid 2, 
vermelde subsidiabiliteitsperiode worden 
ingediend, worden uitsluitend gedaan:
(i) wat de tweede aanvraag betreft, 
wanneer ten minste 60 procent van het in 
de eerste aanvraag begrepen bedrag aan 
een subsidiabele uitgave in de zin van 
artikel 36, lid 1, onder a), b) en d), is 
besteed;
(ii) wat de derde en daaropvolgende 
aanvragen betreft, wanneer ten minste 70 
procent van het in de voorgaande 
aanvraag begrepen bedrag aan een 
subsidiabele uitgave in de zin van artikel 
36, lid 1, onder a), b) en d), is besteed;
(d) in iedere aanvraag voor tussentijdse 
betaling die uitgaven met betrekking tot 
een financieringsinstrument omvat, 
worden het totale bedrag aan 
programmabijdragen aan het 
financieringsinstrument en de als 
subsidiabele uitgaven in de zin van artikel 
36, lid 1, onder a), b) en d), betaalde 
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bedragen afzonderlijk opgegeven.
Bij de afsluiting omvat de aanvraag voor 
de betaling van het eindsaldo het totale 
bedrag aan subsidiabele uitgaven in de 
zin van artikel 36.

Or. en

Amendement 491
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bij verstrekking van grond of onroerend 
goed wordt de waarde gecertificeerd door 
een onafhankelijke gekwalificeerde 
deskundige of een hiertoe gemachtigde 
officiële instantie en bedraagt deze waarde 
niet meer dan de in lid 3, onder b), 
bedoelde bovengrens;

d) bij verstrekking van grond of onroerend 
goed wordt de waarde gecertificeerd door 
middel van een transparant en op juiste 
wijze verricht onderzoek door een 
onafhankelijke gekwalificeerde deskundige 
of een gemachtigde officiële instantie en 
bedraagt deze waarde niet meer dan de in 
lid 3, onder b), bedoelde bovengrens;

Or. bg

Motivering

Als het gaat om certificatie van waarde, moet er worden gezorgd dat de vereisten voor de 
selectie van onafhankelijke gekwalificeerde deskundigen of officiële organen strikt worden 
nageleefd teneinde te zorgen dat de selectieprocedures zo transparant mogelijk zijn en dat 
pogingen tot misbruik worden tegengegaan.

Amendement 492
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio's: de in 
aanmerking komende bevolking, de 

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

regionale welvaart, indien nodig rekening 
houdend met de specifieke situatie van 
regio's met ernstige en permanente 
fysische of demografische handicaps, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en 
de bevolkingsdichtheid, het alternatief 
netto-inkomen per hoofd van de 
bevolking, het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters, intraregionale 
ongelijkheden (NUTS 3) en de 
demografische kwetsbaarheidsindex;

Or. es

Amendement 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "structurele overheidsuitgaven of 
daarmee gelijk te stellen structurele 
uitgaven": de bruto-investeringen in vaste 
activa van de overheid, zoals 
gerapporteerd in de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's die de lidstaten 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1466/97 opstellen om hun 
begrotingsstrategie op middellange 
termijn aan te geven;

(1) "structurele overheidsuitgaven of 
daarmee gelijk te stellen structurele 
uitgaven": de bruto-investeringen in vaste 
activa van de overheid;

Or. en

Amendement 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De structurele overheidsuitgaven of 
daarmee gelijk te stellen structurele 
uitgaven van de lidstaten, die de lidstaten 
verrichten voor de cofinanciering van de 
gecofinancierde programma´s van de 
structuurfondsen, worden niet 
opgenomen onder de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee 
gelijkgestelde structurele uitgaven die 
binnen het partnerschapscontract in 
ogenschouw worden genomen om de 
eerbiediging van het stabiliteits- en 
groeipact te toetsen, daar deze uitgaven 
een verplichting vormen die rechtstreeks 
voortvloeit uit de naleving van het 
additionaliteitsbeginsel, dat een 
fundamenteel beginsel van het 
cohesiebeleid is; derhalve mogen de 
beperkingen van het stabiliteits- en 
groeipact niet van toepassing zijn op de 
overheidsuitgaven die de lidstaten 
verrichten voor de cofinanciering van de 
gecofinancierde programma´s van de 
structuurfondsen, daar deze uitgaven erop 
gericht zijn het concurrentievermogen, de 
groei en het scheppen van banen te 
ondersteunen;

Or. it

Amendement 495
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) 85% voor de minder ontwikkelde regio's 
van de lidstaten, en voor de ultraperifere 
regio's met inbegrip van extra middelen 
en voor lidstaten bestaande uit een enkele 
regio die op 1 januari 2014 in aanmerking 
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en voor de ultraperifere gebieden; komen voor de overgangsregeling van het 
Cohesiefonds;

Or. en

Amendement 496
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaat kan op eigen initiatief 
een coördinerende instantie aanwijzen die 
tot taak heeft om contact met 
begunstigden en geïnteresseerde burgers 
te houden en hen informatie te 
verstrekken, en om hen in contact te 
brengen met de respectieve 
beheersautoriteiten.

Or. en

Amendement 497
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de nationale gemeenschappelijke 
overheidswebsite voor de diverse EU-
fondsen bijwerken, teneinde zo het 
gebruik van kredieten uit de Fondsen uit 
eerdere jaren en, voor zover mogelijk, het 
voorgestelde gebruik in het huidige jaar, 
te laten zien in een vorm die begrijpelijk is 
voor het algemene publiek;

Or. fi
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Amendement 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 129 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat dient de in artikel 75, lid 1, 
bedoelde documenten in voor elk jaar 
vanaf 2016 tot en met 2022.

De lidstaat dient uiterlijk op de in artikel 
59, lid 5, van het Financieel Reglement 
bepaalde datum en voor elk jaar vanaf 
2016 tot en met 2025 de in dat artikel 
bedoelde documenten in, namelijk:

Or. en

Amendement 499
Andrey Kovatchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Mits daarover overeenstemming 
wordt bereikt, kan de lidstaat de betrokken 
middelen hergebruiken in 
overeenstemming met artikel 135, lid 3.

Or. en

Amendement 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
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 artikelen….1 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn
van 3 jaar te rekenen vanaf....2. De 
Commissie stelt uiterlijk 9 maanden voor 
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het verstrijken van de termijn van 3 jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd tot er een herziening van de 
verordening plaatsvindt, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad zich 
uiterlijk drie maanden voor het verstrijken 
van elke termijn tegen een verlenging 
verzet.
______________
1 (alle nummers van alle artikelen invoegen 
die in gedelegeerde handelingen voorzien)
2 PB: (de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening invoegen)

Or. en

Amendement 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement of de Raad kan de 
in artikel 5, lid 3, artikel 12, artikel 20, 
lid 4, artikel 29, lid 6, artikel 32, lid 1,
artikel 33, leden 3, 4 en 7, artikel 34, lid 3, 
artikel 35, lid 5, artikel 36, lid 4, 
artikel 54, lid 1, artikel 58, artikel 112, 
lid 2, artikel 114, leden 8 en 9, artikel 116, 
lid 1, artikel 117, lid 1, artikel 132, lid 4,
artikel 136, lid 6 en artikel 141 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.

Het Europees Parlement of de Raad kan de 
in artikel 20, lid 4, artikel 32, lid 10, artikel 
33, lid 4, artikel 34, lid 5, artikel 36, lid 4, 
artikel 58 en artikel 136, lid 6 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.

Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie of 
op een daarin genoemde latere datum. Het 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 

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

Or. en

Amendement 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedelegeerde handelingen treden
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Een overeenkomstig artikel 20, lid 4, 
artikel 32, lid 10, artikel 33, lid 4, 
artikel 34, lid 5, artikel 36, lid 4, artikel 58 
en artikel 136, lid 6 vastgestelde
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement of 
de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Samenhang en consistentie met het 
economisch bestuur van de Unie

2. Samenhang met de economische 
strategie van de Unie, het Europees 
Handvest van de grondrechten en het 



AM\941563NL.doc 79/82 PE514.636v02-00

NL

sociaal beleid

Or. fr

Amendement 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten besteden bijzondere 
aandacht aan het toekennen van prioriteit 
aan groeivriendelijke uitgaven, met 
inbegrip van uitgaven voor onderwijs, 
onderzoek, innovatie en energie-efficiëntie 
en uitgaven om de toegang van het mkb tot 
financiering te vergemakkelijken en om de 
ecologische duurzaamheid, het beheer van 
natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie te 
waarborgen, en aan het garanderen van de 
doeltreffendheid van dergelijke uitgaven.
Zij zien tevens toe op het in stand houden 
of versterken van de geografische dekking 
en de doeltreffendheid van de diensten 
voor arbeidsvoorziening en actief
arbeidsmarktbeleid, met de nadruk op 
jeugdwerkloosheid.

1. De lidstaten besteden bijzondere 
aandacht aan het stimuleren van 
groeivriendelijke uitgaven, met inbegrip 
van uitgaven voor onderwijs, onderzoek, 
innovatie en energie-efficiëntie en uitgaven 
om de toegang van het mkb en van 
verenigingen tot financiering te 
vergemakkelijken en om de sociale en 
ecologische duurzaamheid, het beheer van 
natuurlijke hulpbronnen, klimaatactie en
het beleid ter bestrijding van uitsluiting en 
discriminatie te waarborgen, en aan het 
garanderen van de doeltreffendheid van 
dergelijke uitgaven en de aanpassing 
ervan aan de economische strategie van 
de Unie en het Handvest van de 
grondrechten.. Zij zien tevens toe op het in 
stand houden of versterken van de 
geografische dekking en de 
doeltreffendheid van het sociaal beleid, de 
diensten voor arbeidsvoorziening en het 
arbeidsmarktbeleid, met de nadruk op eerst 
en vooral de jeugdwerkloosheid.

Or. fr

Amendement 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten programmeren de 
lidstaten de GSK-fondsen op basis van de 
meest recente relevante specifieke 
aanbevelingen per land die de Raad heeft 
opgesteld uit hoofde van artikel 121, lid 2, 
en artikel 148, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, in overeenstemming met de 
respectieve rollen en verplichtingen 
daarvan. De lidstaten houden tevens 
rekening met de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad die zijn 
gebaseerd op het stabiliteits- en groeipact 
en de economische 
aanpassingsprogramma's. Elke lidstaat 
geeft overeenkomstig artikel 14, onder a), 
i), van deze verordening in het 
partnerschapscontract aan hoe de 
verschillende financieringsstromen van de 
Unie en de lidstaten bijdragen tot het 
aanpakken van de in de desbetreffende 
specifieke aanbevelingen per land 
geïdentificeerde vraagstukken en de 
doelstellingen die zij in nauw overleg met 
de verantwoordelijke regionale en lokale 
autoriteiten in hun nationale 
hervormingsprogramma's hebben gesteld.

2. Bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten programmeren de 
lidstaten de GSK-fondsen op basis van de 
doelstellingen van artikel 174 van het 
Verdrag. Elke lidstaat geeft 
overeenkomstig artikel 14, onder a), i), van 
deze verordening in het 
partnerschapscontract aan hoe de 
verschillende financieringsstromen van de 
Unie en de lidstaten bijdragen tot het 
aanpakken van de in de desbetreffende 
specifieke aanbevelingen per land 
geïdentificeerde vraagstukken en de 
doelstellingen die zij in nauw overleg met 
de verantwoordelijke regionale en lokale 
autoriteiten in hun nationale 
hervormingsprogramma's hebben gesteld.

Or. fr

Amendement 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 5 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Duurzaam beheer van biodiversiteit 
en ecosystemen dient te worden 
bevorderd, met name in de ultraperifere 
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regio's.

Or. fr

Amendement 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen, zoals een belangrijke 
verandering in de economische, 
ecologische en 
arbeidsmarktomstandigheden in een 
lidstaat of regio, en bovenop de 
wijzigingen die voortvloeien uit 
wijzigingen in de toewijzingen voor een 
bepaalde prioriteit, kan de lidstaat 
overeenkomstig artikel 26 van deze 
verordening een herziening van de 
mijlpalen en streefdoelen voorstellen.

Or. en

Amendement 508
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaat en de beheersautoriteit 
zien erop toe dat informatie over de 
activiteiten van de EU-fondsen in een 
lidstaat centraal en op transparante wijze 
toegankelijk zijn op een enkele website, 
met inbegrip van de uit te voeren 
strategie, het actieprogramma, een lijst 
met de projecten, en korte beschrijvingen 
en begrotingen van de activiteiten en 
projecten, evenals koppelingen naar de 
online informatiesites van de 
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begunstigden, die een heldere 
omschrijving moeten bevatten van het 
project dat steun ontvangt.

Or. fi

Amendement 509
Andrey Kovatchev

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 2 – punt 2.1 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de centra voor voorlichting over Europa 
en de vertegenwoordigingen van de 
Commissie in de lidstaten;

b) de centra voor voorlichting over Europa, 
de vertegenwoordigingen van de 
Commissie en de voorlichtingsbureaus 
van het Europees Parlement in de 
lidstaten, en andere adequate 
informatienetwerken wanneer die 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 510
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – afdeling 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maatregelen tot voorlichting van 
potentiële begunstigden en van 
begunstigden

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi


