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Amendement 14
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Volgens Verordening (EU) nr .../... 
[gemeenschappelijke verordening] mogen 
de toewijzingen per lidstaat niet hoger zijn 
dan 110 % van het niveau ervan in reële 
termen voor de periode 2007-2013. De 
lidstaten die door deze plafonnering 
worden geraakt, moeten beter worden 
beschermd tegen het gevaar van 
ambtshalve te verrichten doorhaling van 
toewijzingen in de periode 2007-2013.

(6) Volgens Verordening (EU) nr .../... 
[gemeenschappelijke verordening] mogen 
de toewijzingen per lidstaat niet hoger zijn 
dan 110 % van het niveau ervan in reële 
termen voor de periode 2007-2013. De 
lidstaten die door deze plafonnering 
worden geraakt, moeten beter worden 
beschermd tegen het gevaar van 
ambtshalve te verrichten doorhaling van 
toewijzingen in de periode 2007-2013. Het 
toewijzingspercentage in sommige andere 
lidstaten zal in reële termen zelfs lager 
uitvallen dan in de periode 2007-2013.

Or. en

Amendement 15
Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De termijn voor berekening van de 
ambtshalve te verrichten doorhaling van de 
jaarlijkse begrotingsvastleggingen voor de 
jaren 2011 en 2012 moet met één jaar 
worden verlengd, maar de 
begrotingsvastlegging voor 2012 die op 
31 december 2015 nog openstaat, moet 
uiterlijk op die dag worden verantwoord. 
Dit moet bijdragen tot een betere absorptie 
van de middelen die zijn vastgelegd voor 

(9) De termijn voor berekening van de 
ambtshalve te verrichten doorhaling van de 
jaarlijkse begrotingsvastleggingen voor de 
jaren 2011, 2012 en 2013 moet met één 
jaar worden verlengd, maar de 
begrotingsvastlegging voor 2013 die op 31 
december 2016 nog openstaat, moet 
uiterlijk op die dag worden verantwoord. 
Dit moet bijdragen tot een betere absorptie 
van de middelen die zijn vastgelegd voor 
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de operationele programma's in de lidstaten 
die worden geraakt door de plafonnering 
van hun toekomstige toewijzingen in het 
kader van het cohesiebeleid op 110 % van 
het niveau ervan in reële termen voor de 
periode 2007-2013. Die flexibiliteit is 
noodzakelijk met het oog op het feit dat de 
programma's die met name voor die 
lidstaten gevolgen hebben, minder snel dan 
verwacht worden uitgevoerd.

de operationele programma's in de lidstaten 
waarvan het bbp tussen 2001 en 2003 
lager was dan 85 % van het gemiddelde 
van de EU-25 in dezelfde periode. Die 
flexibiliteit is noodzakelijk met het oog op 
het feit dat de programma's die met name 
voor die lidstaten gevolgen hebben, minder 
snel dan verwacht worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 16
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 56, lid 1 wordt als volgt 
gewijzigd:
"1. Uitgaven, ook voor grote projecten, 
komen in aanmerking voor een bijdrage 
uit de fondsen als zij daadwerkelijk zijn 
betaald tussen de datum van indiening 
van de operationele programma's bij de 
Commissie of 1 januari 2007, waarbij de 
vroegste datum bepalend is, en 31 
december 2016. De concrete acties mogen 
niet vóór de begindatum van de 
subsidiabiliteit zijn voltooid."

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het voorstel van de rapporteur om de ambtshalve te verrichten doorhaling 
met één jaar te verlengen, wordt de uiterste termijn voor subsidiabiliteit 31 december 2016.
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Amendement 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77 – leden 2 en 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 77, lid 6, wordt geschrapt. (1) Artikel 77 wordt als volgt gewijzigd:

(a) De inleidende formule van lid 2 wordt 
als volgt gewijzigd:
"2. In afwijking van artikel 53, lid 2, en 
artikel 53, lid 4, tweede volzin, alsmede 
van de in bijlage III vastgestelde 
maxima, worden de tussentijdse 
betalingen en de saldobetalingen 
verhoogd met een bedrag dat gelijk is 
aan tien procentpunten meer dan het 
voor elke prioritaire as geldende 
medefinancieringspercentage, maar niet 
meer dan 100% mag bedragen, en dat 
wordt toegepast op het bedrag van de 
subsidiabele uitgaven die recentelijk zijn 
gedeclareerd in elke gecertificeerde 
uitgavenstaat die een lidstaat indient na 
de datum […] waarin hij aan een van de 
volgende voorwaarden voldoet en tot het 
eind van de programmeringsperiode: "
(b) Lid 6 wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 18
Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 93 – lid 2 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2 ter. In afwijking van lid 1, eerste alinea, "2 ter. In afwijking van lid 1, eerste alinea, 
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en lid 2, is voor lidstaten waarvan de 
toewijzingen in het kader van het 
cohesiebeleid in de 
programmeringsperiode 2014-2020 
worden geplafonneerd op 110 % van het 
niveau ervan in reële termen voor de 
periode 2007-2013, de in lid 1 bedoelde 
termijn 31 december van het derde jaar na 
het jaar waarin de jaarlijkse vastlegging 
voor hun operationele programma is 
verricht in de periode van 2007 tot en met 
2012."

en lid 2, is voor lidstaten waarvan het bbp 
tussen 2001 en 2003 lager was dan 85 % 
van het gemiddelde van de EU-25 in 
dezelfde periode, waarover een lijst is 
opgenomen in bijlage III, de in lid 1 
bedoelde termijn 31 december van het
derde jaar na het jaar waarin de jaarlijkse 
vastlegging voor hun operationele 
programma is verricht in de periode van 
2007 tot en met 2013."

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement kunnen de minder ontwikkelde landen de EU-middelen benutten voor 
investeringen om de economische groei te stimuleren en nieuwe banen te creëren en kan 
gelijke behandeling tussen de lidstaten in kwestie worden gegarandeerd. Met de 
doorhalingsregeling kunnen de tijdsvoorwaarden in de huidige en toekomstige 
programmeringsperiode worden verenigd, zodat de landen voorbereide investeringsprojecten 
kunnen verwezenlijken en het toegewezen geld kunnen gebruiken voor het 
concurrentievermogen van de Europese Unie.

Amendement 19
László Surján, Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit zal echter met terugwerkende kracht 
van toepassing zijn op de lidstaten, vanaf 
de datum dat de financiële steun 
beschikbaar was gesteld aan de lidstaten 
in overeenstemming met artikel 77, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006.

Or. en


