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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0615),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0335/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van de Rekenkamer van 15 december 20111,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van [...],

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van [...],

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie economische en 
monetaire zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek 
en energie, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs en de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0335/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD houdende gemeenschappelijcke
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, die 
onder het gemeenschappelijk strategisch 
kader vallen, en algemene bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
en het Cohesiefonds, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD houdende gemeenschappelijke
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, en 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006

Or. en

Amendement 2

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) Voor het partnerschapscontract en voor 
elk programma moet een lidstaat 
overeenkomstig zijn institutionele, 
juridische en financiële kader 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 
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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.

wordt beoogd het beginsel van meerlagig 
bestuur in acht te nemen, te waarborgen dat 
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.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 4 moeten de beginselen van meerlagig bestuur en 
partnerschap meer worden benadrukt, aangezien zij een noodzakelijke voorwaarde vormen 
voor een doeltreffende vaststelling en uitvoering van de doelstellingen van de Unie.

Amendement 3

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 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 191 van het Verdrag 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
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.
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Or. en

Motivering

Samenhang met de amendementen op de artikelen 8 en 9.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Commissie moet door middel van 
een gedelegeerde handeling een
gemeenschappelijk strategisch kader
goedkeuren dat de doelstellingen van de
Unie vertaalt in kernacties voor de GSK-
fondsen, teneinde het 
programmeringsproces van de lidstaten en 
de regio's een duidelijker strategische 
richting te bieden. 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) Het gemeenschappelijk strategisch 
kader zorgt voor coördinatie van en 
evenwicht tussen de 
investeringsprioriteiten om de
doelstellingen en streefdoelen van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken via de in deze verordening 
omschreven specifieke thematische 
doelstellingen van de GSK-fondsen. Het
gemeenschappelijk strategisch kader heeft 
tot doel het programmeringsproces van de 
lidstaten en de regio's een duidelijker 
strategische richting te bieden. 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. Het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
wordt omschreven in een bijlage.

Or. en

Motivering

Samenhang met de artikelen 10 t/m 12.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op basis van het door de Commissie 
goedgekeurde 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 en in 
overleg met de Commissie, een 
partnerschapscontract opstellen. Het 
partnerschapscontract moet de in het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
opgenomen elementen vertalen naar de 
nationale context en vaste verbintenissen 
bevatten om de doelstellingen van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken door middel van de 
programmering van de GSK-fondsen, en 
moet de regelingen bevatten die nodig zijn 
voor een doeltreffende en doelmatige 
uitvoering van de GSK-fondsen.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met het amendement op artikel 12 en de consistentie van de 
formulering van deze overweging met die van artikel 14, onder d) en e).

Amendement 6

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 

(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 
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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.

de noodzakelijke kadervoorwaarden voor 
een doeltreffend gebruik van de door de 
Unie verleende steun te waarborgen. Een 
ex-antevoorwaarde moet alleen worden 
toegepast als die rechtstreeks verband 
houdt met en effect heeft op de doelmatige 
uitvoering van de GSK-fondsen en die 
voorwaarde het regelgevingskader dat op 
de desbetreffende EU-beleidsterreinen 
van toepassing is, niet te buiten gaat. Bij
haar beoordeling van het 
partnerschapscontract en de programma’s
moet de Commissie de informatie
beoordelen die door de lidstaten wordt 
verstrekt over het vervullen van de ex-
antevoorwaarden. Wanneer niet aan een 
ex-antevoorwaarde wordt voldaan, moet de 
Commissie betalingen aan het programma 
overeenkomstig fondsspecifieke 
voorschriften kunnen schorsen.

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 17.

Amendement 7

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 
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 

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

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 18.

Amendement 8

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 

(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. Van 
het groei- en stabiliteitspact afgeleide 
voorwaarden moeten voor het 
Cohesiefonds gelden voor wat betreft de 
vervulling van de voorwaarden inzake 
economisch bestuur. Dit proces moet 
geleidelijk plaatsvinden, te beginnen met 
wijzigingen in het partnerschapscontract en 
de programma's, ter ondersteuning van 



PE487.740v01-00 12/51 PR\899090NL.doc

NL

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 
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.

aanbevelingen van de Raad om macro-
economische onevenwichtigheden en 
sociale en economische problemen aan te 
pakken.

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 21. Voorwaarden krachtens het stabiliteits- en 
groeipact moeten van toepassing blijven.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

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 

(43) In overeenstemming met het beginsel 
van gedeeld beheer dienen de lidstaten, op 
het passende territoriale niveau en 
overeenkomstig hun institutionele,
wettelijke en financiële kader en 
overeenkomstig deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften, via hun 
beheers- en controlesystemen in eerste 
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en de werking van het beheers- en 
controlesysteem te versterken, moeten de 
functies van de beheersautoriteit worden 
gespecificeerd.

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

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 4, lid 4.

Amendement 10

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 18.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Om bepaalde niet-essentiële (88) Om bepaalde niet-essentiële 
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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 een 
gezamenlijk strategisch kader, 
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 
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 

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 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 
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 bijlage V te wijzigen 
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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.

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

Motivering

Samenhang met de amendementen over de bevoegdheidsdelegatie (artikelen 12, 18 en 32).

Amendement 12

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 structuurfondsen voor 

(90) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om door middel van 
uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
alle GSK-fondsen besluiten tot 
goedkeuring van partnerschapscontracten, 
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 structuurfondsen voor 
elke lidstaat over te schrijven bedrag voor 
levensmiddelen voor hulpbehoevenden, 
besluiten tot vaststelling en tot wijziging 
van operationele programma’s, besluiten 
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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.

betreffende belangrijke projecten, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

Or. en

Motivering

Samenhang met de amendementen over de uitvoeringshandelingen (artikelen 18 en 21).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de 
gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld
die van toepassing zijn op het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO), het Europees Sociaal Fonds 
(ESF), het Cohesiefonds (CF), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV), die onder het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vallen ("de GSK-fondsen"). Bovendien 
bevat deze verordening bepalingen om de 
doeltreffendheid van de GSK-fondsen te 
waarborgen en te zorgen voor coördinatie 
tussen de GSK-fondsen onderling, alsmede 
tussen de GSK-fondsen en andere 
instrumenten van de Unie.

Bij deze verordening worden de 
gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld 
die van toepassing zijn op het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling
(EFRO), het Europees Sociaal Fonds
(ESF), het Cohesiefonds (CF), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV ("de onder het GSK 
vallende fondsen"). Bovendien bevat deze 
verordening bepalingen om de 
doeltreffendheid van de GSK-fondsen te 
waarborgen en te zorgen voor coördinatie 
tussen de GSK-fondsen onderling, alsmede 
tussen de GSK-fondsen en andere 
instrumenten van de Unie.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)
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Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
zijn de in het Financieel Reglement 
neergelegde definities en beginselen met 
betrekking tot financieringsinstrumenten 
van toepassing op de door de GSK-
fondsen ondersteunde 
financieringsinstrumenten, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald.

Schrappen

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien zijn de volgende definities van 
toepassing:

Voor de toepassing van deze verordening
zijn de volgende definities van toepassing:

Or. en

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "gemeenschappelijk strategisch 
kader": het document waarin de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
strategie van de Unie voor slimme, 

(2) "gemeenschappelijk strategisch kader":
een kader dat zorgt voor coördinatie van 
en evenwicht tussen 
investeringsprioriteiten met het oog op de 
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duurzame en inclusieve groei worden 
omgezet in kernacties voor de GSK-
fondsen, waarbij voor elke thematische 
doelstelling de door elk GSK-fonds te 
ondersteunen kernacties worden 
vastgesteld, alsook de mechanismen om de 
samenhang en de consistentie van de 
programmering van de GSK-fondsen met 
het economische en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
van de Unie te waarborgen;

verwezenlijking van de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, waarbij voor elke thematische 
doelstelling de door elk GSK-fonds te 
ondersteunen kernacties worden 
vastgesteld, alsook de mechanismen om de 
samenhang en de consistentie van de 
programmering van de GSK-fondsen met 
het economische en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
van de Unie te waarborgen;

Or. en

Motivering

Omwille van een meer samenhangende definitie va het GSK in de hele verordening.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) "Financieringsinstrumenten": 
financieringsinstrumenten in de zin van 
het Financieel Reglement, behoudens 
andersluidende bepalingen;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de definitie van financieringsinstrumenten in de lijst van definities 
opgenomen, waarmee de structuur van het artikel wordt verduidelijkt.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) "mkb": midden- en kleinbedrijf, 
bestaande uit kleine, middelgrote en micro-

(22) "mkb": midden- en kleinbedrijf, 
bestaande uit kleine, middelgrote en micro-
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ondernemingen in de zin van Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie, of latere 
wijzigingen daarvan;

ondernemingen in de zin van Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie;

Or. en

Motivering

Het laatste deel van definitie 22 is overbodig vanwege de regel inzake dynamische 
verwijzingen. ("Dynamische verwijzing": Een verwijzing is een dynamische verwijzing 
wanneer een norm waarnaar wordt verwezen steeds moet worden begrepen als de norm zoals 
deze eventueel is gewijzigd.")

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten en de instanties die zij 
daartoe hebben aangewezen zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
programma's en voor het verrichten van 
hun taken uit hoofde van deze verordening 
en de fondsspecifieke voorschriften op een 
passend territoriaal niveau, overeenkomstig 
het institutionele, wettelijke en financiële 
kader van de lidstaat en overeenkomstig 
deze verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften.

4. De lidstaten, op het passende 
territoriale niveau overeenkomstig hun 
institutionele, wettelijke en financiële 
kader en overeenkomstig deze 
verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften, en de instanties die zij 
daartoe hebben aangewezen zijn 
verantwoordelijk voor de voorbereiding en
uitvoering van de programma’s en voor het 
verrichten van hun taken uit hoofde van 
deze verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. en

Motivering

De beginselen van meerlagig bestuur en partnerschap moeten meer worden benadrukt, 
aangezien zij een noodzakelijke voorwaarde vormen voor een doeltreffende bepaling en 
uitvoering van de doelstellingen van de Unie.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat brengt voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand met 
de volgende partners:

1. Een lidstaat brengt voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand met 
de bevoegde regionale en plaatselijke 
instanties overeenkomstig artikel 4, lid 4.
Hij werkt ook samen met de volgende 
partners:

Or. en

Motivering

Niet alleen moeten de beginselen van meerlagig bestuur en partnerschap worden benadrukt, 
er moet ook duidelijk worden gedefinieerd wie de partners zijn en hoe zij bij het beleidsproces 
zullen worden betrokken. Dit amendement weerspiegelt het standpunt van het EP dat 
plaatselijke en regionale overheden op een gestructureerde en stelselmatige wijze volledig 
moeten worden betrokken bij de voorbereiding van de partnerschapscontracten en bij alle 
fasen van de uitvoering van cohesiebeleid.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden;

a) andere overheden dan die welke in de 
eerste alinea worden genoemd;

Or. en

Motivering

Niet alleen moeten de beginselen van meerlagig bestuur en partnerschap worden benadrukt, 
er moet ook duidelijk worden gedefinieerd wie de partners zijn en hoe zij bij het beleidsproces 
zullen worden betrokken.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in artikel 
11 van het Verdrag verankerde doelstelling 
inzake bescherming en verbetering van het 
milieu, waarbij het beginsel "de vervuiler 
betaalt" wordt toegepast.

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 191 van het Verdrag 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van het milieu, 
waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" 
wordt toegepast.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor meer coherentie in de tekst, vult de verwijzing naar het Verdrag 
aan en past de tekst van het artikel aan aan de in het Verdrag gebruikte formulering.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) bescherming van het milieu en 
bevordering van efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

(6) behoud en bescherming van het milieu 
en bevordering van een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen;

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor meer coherentie in de tekst en past de tekst van het artikel aan 
aan de in het Verdrag gebruikte formulering.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een harmonieuze, evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de Unie te 
bevorderen, worden de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei
in een gemeenschappelijk strategisch kader
omgezet naar kernacties voor de GSK-
fondsen.

Om een harmonieuze, evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de Unie te 
bevorderen en de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei
te verwezenlijken, zorgt een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
coördinatie van en evenwicht tussen de 
investeringsprioriteiten en de in artikel 9 
omschreven thematische doelstellingen.

Or. en

Motivering

Het GSK moet in de eerste plaats voor coördinatie van en evenwicht tussen de 
investeringsprioriteiten zorgen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor elke thematische doelstelling: de 
kernacties die door elk GSK-fonds zullen 
worden ondersteund;

Schrappen

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) prioritaire gebieden voor d) prioritaire gebieden voor territoriale 
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samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zeegebiedstrategieën;

samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën, indien lidstaten en
regio's daaraan deelnemen;

Or. en

Motivering

Het amendement verduidelijkt de aard van samenwerkingsactiviteiten en benadrukt de rol van 
macroregionale en zeegebiedstrategieën in lidstaten en regio's waar dat relevant is.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd binnen drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening overeenkomstig artikel 142 
een gedelegeerde handeling vast te stellen 
met betrekking tot het gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Het gemeenschappelijk strategisch kader 
wordt omschreven in bijlage [X].

Or. en

Motivering

Het GSK is een essentieel element van de wetgevingshandeling, aangezien het politieke keuzes 
bevat met betrekking tot de fundamentele richtsnoeren voor het cohesiebeleid. Het moet dus 
niet via gedelegeerde handelingen worden vastgesteld, maar volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, als in een bijlage opgenomen onderdeel van de 
basiswetgevingshandeling.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2

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 

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, kan de Commissie een 
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evaluatie uit en stelt zij zo nodig bij 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 142 een herzien 
gemeenschappelijk strategisch kader vast.

voorstel tot herziening van het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
indienen of kunnen het Europees 
Parlement en de Raad de Commissie 
vragen zo'n voorstel in te dienen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract op in samenwerking 
met de in artikel 5 bedoelde partners. Het 
partnerschapscontract wordt in dialoog met 
de Commissie voorbereid.

2. De lidstaten stellen het 
partnerschapscontract op in samenwerking 
met de in artikel 4, lid 4, en artikel 5 
bedoelde partners. Het 
partnerschapscontract wordt in dialoog met 
de Commissie voorbereid.

Or. en

Motivering

Samenhang tussen artikel 13 en de amendementen op artikel 4, lid 4.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat doet zijn 
partnerschapscontract binnen drie 
maanden na de vaststelling van het 
gemeenschappelijk strategisch kader aan 
de Commissie toekomen.

4. Elke lidstaat doet zijn 
partnerschapscontract binnen zes maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening aan de Commissie toekomen.

Or. en
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Motivering

Samenhang tussen artikel 13 en de amendementen op artikel 12.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde thematische doelstellingen en 
kernacties, alsook ten aanzien van de 
streefdoelen die zijn vastgesteld 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;

i) een analyse van de ongelijkheden en 
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
vastgestelde thematische doelstellingen, 
alsook ten aanzien van de streefdoelen die 
zijn omschreven 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;

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij in
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;

v) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking, waarbij rekening 
wordt gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën, indien lidstaten en 
regio's daaraan deelnemen;

Or. en

Motivering

De bijdrage van de onder het GSK vallende fondsen in de lidstaten en regio's die betrokken 
zijn bij macroregionale en zeegebiedstrategieën moet worden verhoogd.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, in voorkomend geval vergezeld 
van een lijst van de steden die aan het in 
artikel 8 van de EFRO-verordening 
bedoelde platform voor stedelijke
ontwikkeling zullen deelnemen;

ii) de regelingen die zorgen voor een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik van 
de GSK-fondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van stedelijke, plattelands-, 
kust- en visserijgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28, 
29 en 99, vergezeld van de lijst van criteria 
voor de aanwijzing van functionele
stedelijke gebieden;

Or. en

Motivering

De lijst van criteria voor de aanwijzing van functionele stedelijke gebieden moet voor meer 
flexibiliteit in de regelingen inzake geïntegreerde stedelijke ontwikkeling zorgen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of uitgesloten te worden, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan gemarginaliseerde gemeenschappen, 
met vermelding van de indicatieve 
financiële toewijzing van de betrokken 
GSK-fondsen, in voorkomend geval;

c) een geïntegreerde benadering om de 
regionale demografische problemen aan 
te pakken en te voorzien in de specifieke 
behoeften van de geografische gebieden 
die het hardst door armoede worden 
getroffen of van doelgroepen die de 
grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing van de betrokken GSK-fondsen, 
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in voorkomend geval;

Or. en

Motivering

De regionale demografische problemen moeten worden aangepakt. Die behoren namelijk -
ook volgens het document Regio's 2020 - tot de belangrijkste problemen waarmee de regio's 
in de toekomst te maken zullen krijgen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een samenvatting van de beoordeling of 
aan de ex-antevoorwaarden wordt voldaan 
en, indien dit niet het geval is, van de 
maatregelen die op nationaal en regionaal 
niveau moeten worden genomen, met een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen;

ii) een samenvatting van de beoordeling of 
overeenkomstig artikel 17 aan de ex-
antevoorwaarden wordt voldaan en, indien 
dit niet het geval is, van de maatregelen die 
op nationaal en regionaal niveau moeten 
worden genomen, met een tijdschema voor 
de uitvoering van die maatregelen;

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter d – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de maatregelen die zijn genomen om de 
partners te betrekken bij de voorbereiding 
van het partnerschapscontract en van het in 
artikel 46 beschreven voortgangsverslag en 
hun rol daarbij;

iv) een indicatieve lijst van partners en de 
maatregelen die zijn genomen om de 
partners te betrekken bij de voorbereiding 
van het partnerschapscontract en van het in 
artikel 46 beschreven voortgangsverslag en 
hun rol daarbij;

Or. en



PE487.740v01-00 28/51 PR\899090NL.doc

NL

Motivering

De partnerschapsbeginselen moeten meer worden benadrukt met betrekking tot de 
voorbereiding van het partnerschapscontract en het voortgangsverslag.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

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 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, waarbij rekening wordt 
gehouden met de nationale en regionale 
behoeften en gezorgd wordt voor 
evenwicht tussen die behoeften en de 
doelstellingen van de Unie.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het systeem van thematische doelstellingen dat de 
Commissie voorstelt rekening houdt met specifieke regionale ontwikkelingsbehoeften. Dit 
amendement moet ervoor zorgen dat de uitvoering van deze thematische aanpak voor de 
programmering van structuur- en cohesiefondsen niet ten koste gaat van de geïntegreerde 
lokale dimensie, zoals het EP al eerder heeft gevraagd.
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Amendement 38

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 GSK-fonds ex-
antevoorwaarden vastgesteld. Een ex-
antevoorwaarde wordt alleen toegepast 
wanneer die rechtstreeks verband houdt 
met en effect heeft op de doelmatige 
uitvoering van onder het GSK vallende 
fondsen.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat er sprake is van een rechtstreeks verband tussen de 
voorgestelde voorwaarde en het cohesiebeleid en dat die voorwaarde bijdraagt tot meer 
doelmatigheid.

Amendement 39

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 wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 4, lid 4, moet het partnerschapsbeginsel worden 
benadrukt.
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Amendement 40

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 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 tussentijdse betalingen aan het 
programma geheel of gedeeltelijk 
overeenkomstig fondsspecifieke 
voorschriften 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 
overeenkomstig fondsspecifieke 
voorschriften te schorsen .

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

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" en 
aan titel V van de EFMZV-verordening 
toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het risico bestaat dat de invoering van een prestatiereserve beleidsmakers ertoe zal aanzetten 
heel makkelijk te verwezenlijken doelstellingen te bepalen om middelen veilig te stellen, en 
vervolgens complexere, moeilijk te meten innoverende projecten en maatregelen, die 
waardevoller zijn, te negeren.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij deze evaluatie wordt aan de hand van 
de informatie en de beoordelingen in de in 
2017 en 2019 door de lidstaten ingediende 
voortgangsverslagen nagegaan of de 
mijlpalen van de programma's op het 
niveau van de prioriteiten zijn bereikt.

2. Bij deze evaluatie wordt aan de hand van 
de informatie en de beoordelingen in de in 
2017 en 2019 door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 46 ingediende 
voortgangsverslagen nagegaan of de 
mijlpalen van de programma’s op het 
niveau van de prioriteiten zijn bereikt.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Schrappen
Toewijzing van prestatiereserve

1. Wanneer in 2017 bij de evaluatie van 
de prestaties blijkt dat ten aanzien van een 
prioriteit van een programma de voor 
2016 vastgestelde mijlpalen niet zijn 
bereikt, richt de Commissie aanbevelingen 
tot de betrokken lidstaat.
2. Op grond van de evaluatie van 2019 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast 
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om voor elk GSK-fonds en elke lidstaat te 
bepalen welke programma's en 
prioriteiten hun mijlpalen hebben bereikt. 
De lidstaten doen een voorstel voor de 
toewijzing van de prestatiereserve aan de 
in dat besluit van de Commissie vermelde 
programma's en prioriteiten. De 
Commissie keurt de wijziging van de 
betrokken programma's overeenkomstig 
artikel 26 goed. Wanneer een lidstaat 
nalaat informatie overeenkomstig 
artikel 46, leden 2 en 3, te verstrekken, 
wordt de prestatiereserve voor de 
betrokken programma's of prioriteiten 
niet toegewezen.
3. Wanneer een evaluatie van de 
prestaties uitwijst dat de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen voor
een prioriteit niet zijn bereikt, kan de 
Commissie een tussentijdse betaling voor 
een prioriteit van een programma geheel 
of gedeeltelijk schorsen volgens de in de 
fondsspecifieke voorschriften vastgestelde 
procedure.
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.
5. Lid 2 is niet van toepassing op 
programma's voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" en op titel V 
van de EFMZV-verordening.

Or. en
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Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 18.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Schrappen
Voorwaardelijkheid in verband met de 

coördinatie van economisch beleid van de 
lidstaten

1. De Commissie kan een lidstaat 
verzoeken zijn partnerschapscontract en 
de betrokken programma's te evalueren 
en wijzigingen daarop voor te stellen 
wanneer dit nodig is:
(a) ter ondersteuning van de uitvoering 
van een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, of artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag, of ter ondersteuning van de 
uitvoering van tot de betrokken lidstaat 
gerichte maatregelen uit hoofde van 
artikel 136, lid 1, van het Verdrag;
(b) ter ondersteuning van de uitvoering 
van een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 126, lid 7, van het Verdrag;
(c) ter ondersteuning van de uitvoering 
van een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. .../2011 [betreffende de preventie en 
correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden], op voorwaarde dat 
deze wijzigingen noodzakelijk worden 
geacht om macro-economische 
onevenwichtigheden te helpen corrigeren; 
of
(d) om het effect van de beschikbare GSK-
fondsen op de groei en het 
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concurrentievermogen krachtens lid 4 zo 
groot mogelijk te maken, als een lidstaat 
aan een van de volgende voorwaarden 
voldoet:
(i) aan de lidstaat is financiële bijstand 
van de Unie ter beschikking gesteld 
krachtens Verordening (EU) 
nr. 407/2010;
(ii) aan de lidstaat is financiële 
ondersteuning op middellange termijn ter 
beschikking gesteld overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 332/2002 van de 
Raad;
(iii) aan de lidstaat is financiële bijstand 
in de vorm van een ESM-lening ter 
beschikking gesteld overeenkomstig het 
Verdrag tot instelling van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM).
2. De lidstaat dient binnen een maand een 
voorstel tot wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma's in. Zo nodig maakt de 
Commissie binnen een maand na 
indiening van de wijzigingen 
opmerkingen, waarna de lidstaat zijn 
voorstel binnen een maand opnieuw 
indient.
3. Als de Commissie geen opmerkingen 
heeft gemaakt of als naar tevredenheid 
rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie, stelt de 
Commissie onverwijld een besluit tot 
goedkeuring van de wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma's vast.
4. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, als financiële bijstand 
overeenkomstig lid 1, onder d), aan een 
lidstaat ter beschikking wordt gesteld die 
verband houdt met een 
aanpassingsprogramma, het 
partnerschapscontract en de programma's 
zonder voorstel van de lidstaat wijzigen 
om het effect van de beschikbare GSK-
fondsen op de groei en het 
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concurrentievermogen zo groot mogelijk 
te maken. Om een doeltreffende 
uitvoering van het partnerschapscontract 
en de betrokken programma's te 
waarborgen, wordt de Commissie bij het 
beheer betrokken zoals bepaald is in het 
aanpassingsprogramma of in het met de 
betrokken lidstaat gesloten memorandum 
van overeenstemming.
5. Wanneer de lidstaat niet antwoordt op 
het in lid 1 bedoelde verzoek van de 
Commissie of niet binnen een maand
naar tevredenheid antwoordt op de in lid 2 
bedoelde opmerkingen van de Commissie, 
kan de Commissie binnen drie maanden 
nadat zij opmerkingen heeft gemaakt door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit tot schorsing van alle of een deel 
van de betalingen voor de betrokken 
programma's vaststellen.
6. De Commissie schorst door middel van 
uitvoeringshandelingen alle of een deel 
van de betalingen en vastleggingen voor 
de betrokken programma's wanneer:
(a) de Raad besluit dat de lidstaat niet 
voldoet aan specifieke maatregelen die de 
Raad overeenkomstig artikel 136, lid 1, 
van het Verdrag heeft vastgesteld;
(b) de Raad overeenkomstig artikel 126, 
lid 8 of 11, van het Verdrag besluit dat de 
betrokken lidstaat geen effectieve 
maatregelen heeft genomen om zijn 
buitensporige tekort te corrigeren;
(c) de Raad overeenkomstig artikel 8, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. [...]/2011 
[betreffende de preventie en correctie van 
macro-economische onevenwichtigheden] 
vaststelt dat de lidstaat twee 
opeenvolgende keren geen toereikend 
plan met corrigerende maatregelen heeft 
ingediend of de Raad overeenkomstig 
artikel 10, lid 4, van die verordening een 
besluit vaststelt waarin niet-naleving 
wordt geconstateerd; 
(d) de Commissie vaststelt dat de lidstaat 
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geen maatregelen heeft genomen om een 
aanpassingsprogramma als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad of Verordening (EG) nr. 332/2002 
van de Raad uit te voeren en bijgevolg 
besluit de uitbetaling van de aan deze 
lidstaat toegekende financiële bijstand 
niet goed te keuren; of
(e) de Raad van bewind van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme vaststelt dat niet 
voldaan is aan een voorwaarden die 
verbonden is aan financiële bijstand uit 
het ESM in de vorm van een ESM-lening 
aan de betrokken lidstaat en bijgevolg 
besluit de aan deze lidstaat toegekende 
stabiliteitssteun niet uit te betalen.
7. Wanneer de Commissie besluit 
betalingen of vastleggingen 
overeenkomstig lid 5, respectievelijk lid 6 
geheel of gedeeltelijk te schorsen, zorgt de 
Commissie ervoor dat de schorsing 
evenredig en doeltreffend is, rekening 
houdend met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken 
lidstaat, en dat de lidstaten gelijk worden 
behandeld, in het bijzonder ten aanzien 
van het effect van de schorsing op de 
economie van de betrokken lidstaat.
8. De Commissie heft de schorsing van 
betalingen en vastleggingen onverwijld op 
wanneer de lidstaat wijzigingen op het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma's heeft voorgesteld, zoals 
gevraagd door de Commissie, die door de 
Commissie zijn goedgekeurd, en, indien 
van toepassing:
(a) de Raad heeft besloten dat de lidstaat 
voldoet aan de specifieke maatregelen die 
de Raad overeenkomstig artikel 136, lid 1, 
van het Verdrag heeft vastgesteld;
(b) de procedure bij buitensporige 
tekorten overeenkomstig artikel 9 van 
Verordening (EG) nr. 1467/97 is 
opgeschort of de Raad overeenkomstig 
artikel 126, lid 12, van het Verdrag heeft 
besloten het besluit betreffende het 
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bestaan van een buitensporig tekort in te 
trekken; 
(c) de Raad het door de betrokken lidstaat 
ingediende plan met corrigerende 
maatregelen overeenkomstig artikel 8, 
lid 2, van Verordening (EU) nr. [...] [EIP-
verordening] heeft onderschreven of de 
procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden overeenkomstig 
artikel 10, lid 5, van die verordening is 
opgeschort, dan wel de Raad de procedure 
bij buitensporige onevenwichtigheden 
overeenkomstig artikel 11 van die 
verordening heeft afgesloten;
(d) de Commissie heeft vastgesteld dat de 
lidstaat maatregelen heeft genomen om 
een aanpassingsprogramma als bedoeld 
in Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad of Verordening (EG) nr. 332/2002 
van de Raad uit te voeren en bijgevolg de 
uitbetaling van de aan deze lidstaat 
toegekende financiële bijstand heeft 
goedgekeurd; of
(e) de Raad van bewind van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme heeft vastgesteld 
dat voldaan is aan een voorwaarden die 
verbonden is aan financiële bijstand in de 
vorm van een ESM-lening aan de 
betrokken lidstaat en bijgevolg heeft 
besloten de aan deze lidstaat toegekende 
stabiliteitssteun uit te betalen.
Terzelfder tijd besluit de Raad, op voorstel 
van de Commissie, om de geschorste 
vastleggingen overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EU) nr. [...] van de 
Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020, 
opnieuw op de begroting te plaatsen.

Or. en

Motivering

Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen regionale beleidsprestaties en de macro-
economische prestaties van een lidstaat. Daarom zijn de voorgestelde macro-economische 
voorwaarden niet aanvaardbaar. Dan zouden namelijk de regio's worden bestraft als er op 
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nationaal niveau niet wordt voldaan aan de procedures inzake economische 
beleidsaansturing. Extra sancties zouden de problemen van landen die al macro-economische 
moeilijkheden hebben nog ernstiger kunnen maken.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking 
met de partners.

2. De programma's worden opgesteld door 
de lidstaten of door een door hen 
aangewezen autoriteit, in samenwerking
met de in artikel 5 bedoelde partners.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De programma's worden door de 
lidstaten gelijktijdig met het 
partnerschapscontract ingediend, met 
uitzondering van programma's voor 
Europese territoriale samenwerking, die 
binnen zes maanden na goedkeuring van 
het gemeenschappelijk strategisch kader
worden ingediend. Alle programma's gaan 
vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

3. De programma's worden door de 
lidstaten binnen drie maanden na de 
goedkeuring van het partnerschapscontract 
ingediend, met uitzondering van 
programma's voor Europese territoriale 
samenwerking, die binnen negen maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening worden ingediend. Alle 
programma's gaan vergezeld van een ex-
ante-evaluatie overeenkomstig artikel 48.

Or. en

Motivering

Gelijktijdige goedkeuring van het partnerschapscontract en de operationele programma's 
wordt niet haalbaar geacht vanwege de tijd die nodig is om partners naar behoren te 
betrekken bij het opstellen van operationele programma's.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van programma's indient, wordt 
dit naar behoren gemotiveerd en wordt in 
het bijzonder aangegeven welke gevolgen 
de wijziging van de programma's naar 
verwachting zal hebben voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en de in het programma vastgestelde 
specifieke doelstellingen, waarbij rekening 
wordt gehouden met het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Bij het verzoek 
wordt het herziene programma gevoegd en 
in voorkomend geval tevens een herzien 
partnerschapscontract.

1. Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van programma's indient, wordt 
dit naar behoren gemotiveerd en wordt in 
het bijzonder aangegeven welke gevolgen 
de wijziging van de programma's naar 
verwachting zal hebben voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en de in het programma vastgestelde 
specifieke doelstellingen, waarbij rekening 
wordt gehouden met het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Bij het verzoek, dat 
wordt opgesteld overeenkomstig artikel 5, 
wordt het herziene programma gevoegd en 
in voorkomend geval tevens een herzien 
partnerschapscontract.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van een ex-antebeoordeling
waarbij tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn 
vastgesteld en op basis van 
investeringsbehoeften kunnen de GSK-
fondsen worden gebruikt om 
financieringsinstrumenten in het kader van 
een programma te steunen, ook als deze de 
vorm van paraplufondsen hebben, teneinde 
bij te dragen tot de verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen die in het kader 
van een prioriteit zijn vastgesteld.

1. Op basis van een overeenkomstig de 
voorschriften van bijlage XX opgestelde 
ex-ante-evaluatie waarbij tekortkomingen 
van de markt of suboptimale 
investeringssituaties zijn vastgesteld en op 
basis van investeringsbehoeften kunnen de 
GSK-fondsen worden gebruikt om 
financieringsinstrumenten in het kader van 
een programma te steunen, ook als deze de 
vorm van paraplufondsen hebben, teneinde 
bij te dragen tot de verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen die in het kader 
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van een prioriteit zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

Aangezien de ex-ante-evaluatie de basis vormt voor de vaststelling van de 
financieringsinstrumenten, moeten er in de basishandeling duidelijke regels worden 
opgenomen. Bovendien moeten er tijdig duidelijke voorschriften worden uitgevaardigd, zodat 
de betrokkenen kunnen beginnen met het opzetten van de financieringsinstrumenten voor de 
volgende periode.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
de ex-antebeoordeling van 
financieringsinstrumenten, alsmede 
voorschriften voor de combinatie van 
steun die in de vorm van subsidies, 
rentesubsidies, subsidies voor 
garantievergoedingen en 
financieringsinstrumenten aan 
eindontvangers wordt verleend, 
aanvullende specifieke voorschriften voor 
de subsidiabiliteit van uitgaven en 
voorschriften voor de soorten activiteiten 
die niet voor ondersteuning door 
financieringsinstrumenten in aanmerking 
komen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die gedetailleerde voorschriften 
bevatten voor de combinatie van steun die 
in de vorm van subsidies, rentesubsidies, 
subsidies voor garantievergoedingen en 
financieringsinstrumenten aan 
eindontvangers wordt verleend, 
aanvullende specifieke voorschriften voor 
de subsidiabiliteit van uitgaven en 
voorschriften voor de soorten activiteiten 
die niet voor ondersteuning door 
financieringsinstrumenten in aanmerking 
komen.

Or. en

Motivering

Aangezien de ex-ante-evaluatie de basis vormt voor de vaststelling van de 
financieringsinstrumenten, moeten er in de basishandeling duidelijke regels worden 
opgenomen. Bovendien moeten er tijdig duidelijke voorschriften worden uitgevaardigd, zodat 
de betrokkenen kunnen beginnen met het opzetten van de financieringsinstrumenten voor de 
volgende periode.
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Kapitaalmiddelen die aan 
financieringsinstrumenten worden 
terugbetaald uit investeringen of doordat 
middelen vrijkomen die voor 
garantiecontracten zijn vastgelegd en die 
toe te schrijven zijn aan de steun uit de 
GSK-fondsen, worden hergebruikt voor 
nadere investeringen door dezelfde of 
andere financieringsinstrumenten, 
overeenkomstig de doelen van het 
programma of de programma's.

1. Kapitaalmiddelen die aan 
financieringsinstrumenten worden 
terugbetaald uit investeringen of doordat 
middelen vrijkomen die voor 
garantiecontracten zijn vastgelegd en die 
toe te schrijven zijn aan de steun uit de 
GSK-fondsen, worden hergebruikt voor 
nadere investeringen door dezelfde of 
andere financieringsinstrumenten, 
overeenkomstig de thematische en 
specifieke doelstellingen van het 
programma of de programma's.

Or. en

Motivering

Het woord "doel" wordt niet gedefinieerd in deze verordening en moet dus worden vervangen 
door een formulering die specifiek voor deze wetshandeling geldt. Bovendien moet dit 
amendement ervoor zorgen dat hergebruik van middelen tot aan de programma-afsluiting 
duidelijk gelinkt is aan de thematische en specifieke doelstellingen van het programma of de 
programma's.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) nadere investeringen door dezelfde of 
andere financieringsinstrumenten, 
overeenkomstig de doelen van het 
programma of de programma's.

c) nadere investeringen door dezelfde of 
andere financieringsinstrumenten, 
overeenkomstig de thematische en 
specifieke doelstellingen van het 
programma of de programma's.

Or. en
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Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 38, lid 1.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de doelen van 
het programma worden gebruikt.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de kapitale middelen 
en de voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten die aan de steun uit de GSK-
fondsen aan de financieringsinstrumenten 
kunnen worden toegeschreven, tot ten 
minste tien jaar na de afsluiting van het 
programma overeenkomstig de 
thematische en specifieke doelstellingen
van het programma worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het woord "doel" wordt niet gedefinieerd in deze verordening en moet dus worden vervangen 
door een formulering die specifiek voor deze wetshandeling geldt. Bovendien moet dit 
amendement ervoor zorgen dat hergebruik van restmiddelen tot aan de programma-afsluiting 
duidelijk gelinkt is aan de thematische en specifieke doelstellingen van het programma of de 
programma's.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
en van de partners. Elk lid van het 
toezichtcomité heeft een stemrecht.

1. Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
en van de betrokken partners als bedoeld 
in artikel 5. Elk lid van het toezichtcomité 
heeft een stemrecht.
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Or. en

Motivering

Dit amendement moet zorgen voor een doeltreffende werking van het toezichtcomité en voor 
versterking van de rol van de betrokken partners.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen.

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die overeenkomstig artikel 17 
genomen zijn om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen.

Or. en
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bijdrage tot de verwezenlijking van 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei in het licht 
van de geselecteerde thematische 
doelstellingen en prioriteiten, waarbij 
rekening wordt gehouden met de nationale 
en regionale behoeften;

a) de bijdrage tot de verwezenlijking van 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei in het licht 
van de geselecteerde thematische 
doelstellingen en prioriteiten, waarbij 
rekening wordt gehouden met de nationale 
en regionale behoeften en wordt gezorgd 
voor evenwicht tussen die behoeften en de 
doelstellingen van de Unie;

Or. en

Motivering

In lijn met het amendement op artikel 16, moet in de ex-ante-evaluatie niet alleen worden 
bezien in hoeverre het beleid bijdraagt tot de verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen, maar ook op welke wijze rekening is gehouden met specifieke regionale 
ontwikkelingsbehoeften.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) de stappen die zijn ondernomen 
met het oog op de inschakeling van 
partners overeenkomstig artikel 4, lid 4 en 
artikel 5.

Or. en
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn en betaald worden door een 
begunstigde die geen niet-
belastingplichtige zoals omschreven in 
artikel 13, lid 1, eerste alinea, van 
Richtlijn 2006/112/EG is, mits dergelijke 
btw-bedragen niet verschuldigd zijn voor 
de totstandbrenging van infrastructuur.

c) belasting op de toegevoegde waarde 
(btw). Btw-bedragen zijn echter wel 
subsidiabel als zij niet krachtens de 
nationale btw-wetgeving terugvorderbaar 
zijn.

Or. en

Motivering

Niet-terugvorderbare btw moet subsidiabel zijn om de begunstigden en de regio's te helpen de 
cohesiebeleidsdoelen te verwezenlijken in deze tijden van financiële crisis.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een productieactiviteit wordt beëindigd 
of verplaatst;

a) een productieactiviteit wordt beëindigd 
of verplaatst, tenzij de verplaatsing binnen 
dezelfde regio plaatsvindt;

Or. en

Motivering

Verplaatsing binnen eenzelfde regio moet als een uitzondering worden beschouwd, aangezien 
de investering in dat geval ten goede blijft komen aan de betrokken regio.



PE487.740v01-00 46/51 PR\899090NL.doc

NL

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vastleggingen voor de prestatiereserve 
geschieden na vaststelling van het besluit 
van de Commissie tot goedkeuring van de 
wijziging van het programma.

Schrappen

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 18.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. 5% van de middelen voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
vormt de prestatiereserve, die 
overeenkomstig artikel 20 zal worden 
toegewezen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 18.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as heeft
betrekking op één Fonds voor een 
categorie regio's, komt, onverminderd 

1. Een operationeel programma bestaat uit 
prioritaire assen. Een prioritaire as kan
betrekking hebben op een of meer 
categorieën regio's of kan een of meer
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artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. In een 
prioritaire as van het ESF kunnen, in 
naar behoren gemotiveerde gevallen, 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
van de in artikel 9, punten 8, 9, 10 en 11, 
vermelde thematische doelstellingen 
worden gecombineerd om hun bijdrage tot 
andere prioritaire assen te 
vergemakkelijken.

complementaire investeringsprioriteiten 
van verschillende thematische
doelstellingen en fondsen combineren,
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. en

Motivering

Er wordt een echte meerfondsenaanpak voorgesteld die lidstaten, regio's en plaatselijke 
overheden volledige flexibiliteit biedt bij het opzetten van hun programma's, zodat zowel de 
cohesiebeleidsdoelen als de streefdoelen van de Unie optimaal kunnen worden verwezenlijkt.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een motivering van de keuze voor 
thematische doelstellingen en 
desbetreffende investeringsprioriteiten, in 
het licht van het partnerschapscontract en 
de resultaten van de ex-ante-evaluatie;

ii) een motivering van de keuze voor 
thematische doelstellingen en 
desbetreffende investeringsprioriteiten, in 
het licht van het partnerschapscontract en 
de resultaten van de ex-ante-evaluatie en, 
in voorkomend geval, met inachtneming 
van de ontwikkelingsbehoeften van de 
regio;

Or. en

Motivering

In lijn met het amendement op artikel 16 is het van belang te waarborgen dat specifieke 
regionale ontwikkelingsbehoeften in aanmerking worden genomen in de strategie met het oog 
op de bijdrage van de operationele programma's aan de Europa 2020-strategie.
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de lijst van steden waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd, de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van 
EFRO-steun voor die maatregelen, met 
inbegrip van de middelen die aan de steden 
worden gedelegeerd voor beheer krachtens 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[...] [EFRO] en de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

iii) een indicatieve lijst van functionele 
stedelijke gebieden overeenkomstig de 
criteria van artikel 14, onder b) ii) waar 
geïntegreerde maatregelen voor duurzame 
stedelijke ontwikkeling zullen worden 
uitgevoerd, de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van EFRO-steun voor die 
maatregelen, met inbegrip van de middelen 
die aan de steden worden gedelegeerd voor 
beheer krachtens artikel 7, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. [EFRO] en de 
indicatieve jaarlijkse toewijzing van ESF-
steun voor geïntegreerde maatregelen;

Or. en

Motivering

Er moet voldoende tijd worden gegeven voor het opstellen van de indicatieve lijst in de 
operationele programma's overeenkomstig de criteria in de partnerschapscontracten. 
Daarom vormt de opname van deze lijst in de OP's een voorwaarde voor de aanneming van 
het amendement op artikel 23, dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat OP's maximaal drie 
maanden na de goedkeuring van het partnerschapscontract kunnen worden ingediend.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter c – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot de 
verwezenlijking van macroregionale 
strategieën en zeegebiedstrategieën;

vi) de bijdrage van de geplande 
steunmaatregelen tot de verwezenlijking 
van macroregionale strategieën en 
zeegebiedstrategieën, indien lidstaten en 
regio's daaraan deelnemen;

Or. en
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Motivering

De bijdrage van de onder het GSK vallende fondsen in de lidstaten en regio's die betrokken 
zijn bij macroregionale en zeegebiedstrategieën moet worden verhoogd, zoals ook in het 
amendement op artikel 11 wordt voorgesteld.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) voor elke overeenkomstig bijlage IV 
vastgestelde ex-antevoorwaarde waaraan 
op de datum van indiening van het
partnerschapscontract en het operationele 
programma niet is voldaan: een 
beschrijving van de maatregelen die nodig 
zijn om aan de ex-antevoorwaarde te 
voldoen, met een tijdschema voor de 
uitvoering van die maatregelen;

ii) voor elke relevante overeenkomstig
artikel 17 en bijlage IV vastgestelde ex-
antevoorwaarde waaraan op de datum van 
indiening van het operationele programma 
niet is voldaan: een beschrijving van de 
maatregelen die op nationaal en regionaal 
niveau moeten worden genomen en een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen, teneinde te waarborgen dat 
aan die voorwaarden wordt voldaan 
binnen twee jaar na de goedkeuring van 
het partnerschapscontract of uiterlijk op 
31 december 2016, indien dit vroeger is;

Or. en

Motivering

De voorschriften moeten in lijn worden gebracht met die van artikel 17 inzake ex-
antevoorwaarden.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter g – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een tabel waarin voor de hele 
programmeringsperiode, voor het 
operationele programma en voor elke 
prioritaire as, het bedrag van de totale 
financiële toewijzing van steun uit de 

ii) een tabel waarin voor de hele 
programmeringsperiode, voor het 
operationele programma en voor elke 
prioritaire as, het bedrag van de totale 
financiële toewijzing van steun uit de 
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Fondsen is aangegeven, alsmede de 
nationale medefinanciering. Indien de 
nationale medefinanciering uit publieke en 
private medefinanciering bestaat, bevat de 
tabel een indicatieve uitsplitsing van de 
publieke en de private component. Ter 
informatie wordt ook de voorgenomen 
deelname van de EIB vermeld;

Fondsen is aangegeven, alsmede de 
nationale medefinanciering. Voor 
prioritaire assen die meer dan een 
categorie regio's betreffen, worden in de 
tabel de diverse bedragen uit elk specifiek 
fonds vermeld, alsook de respectieve 
medefinancieringsbedragen voor elke 
categorie regio's. Voor prioritaire assen 
die investeringsprioriteiten van meerdere 
thematische doelstellingen combineren 
worden in de tabel de diverse bedragen uit 
de specifieke fondsen vermeld, alsook de 
respectieve medefinancieringsbedragen 
voor elke de prioriteit. Indien de nationale 
medefinanciering uit publieke en private 
medefinanciering bestaat, bevat de tabel 
een indicatieve uitsplitsing van de publieke 
en de private component. Ter informatie 
wordt ook de voorgenomen deelname van 
de EIB vermeld;

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor het doel "investeren in groei in 
werkgelegenheid" mogen de 
beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de auditautoriteit 
deel uitmaken van dezelfde publieke 
autoriteit of instantie, mits het beginsel van 
scheiding van functies wordt nageleefd. Voor 
operationele programma's waarvan het totale 
steunbedrag uit de Fondsen meer dan 
250 000 000 euro bedraagt, mag de 
auditautoriteit echter geen deel uitmaken van 
dezelfde publieke autoriteit of instantie als de 
beheersautoriteit.

5. Voor het doel "investeren in groei in 
werkgelegenheid" mogen de 
beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de auditautoriteit 
deel uitmaken van dezelfde publieke 
autoriteit of instantie, mits het beginsel van 
scheiding van functies wordt nageleefd. Voor 
operationele programma's waarvan het totale 
steunbedrag uit de Fondsen meer dan 
250 000 000 euro bedraagt, mag de 
auditautoriteit echter geen deel uitmaken van 
dezelfde publieke autoriteit of instantie als de 
beheersautoriteit, tenzij de Commissie in de 
vorige programmeringsperiode tot de 
conclusie is gekomen dat zij kan 
vertrouwen op de auditverklaring van de 
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lidstaat.

Or. en

Motivering

Een bepaling als die van artikel 113, lid 5, dat de auditautoriteit geen deel mag uitmaken van 
dezelfde publieke autoriteit of instantie, zou onnodige risico's opleveren voor goed-
presterende stelsels en zou tot toename van de administratieve lasten leiden.


