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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 25 april 20122,

– gezien het advies van de Commissie regionale ontwikkeling 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 aan het Parlement indien de Commissie voornemens 
is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te 
vervangen;

                                               
1 PB C 47 van 17.2.2011, blz. 1.
2 PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0 / Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

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 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

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, economische en 
sociale partners, en instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 

(9) Een lidstaat moet voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand 
brengen door een 
partnerschapsovereenkomst te sluiten met 
de bevoegde regionale en plaatselijke 
overheden. Overeenkomstig hun 
institutionele, juridische en financiële 
kader moeten lidstaten ook samenwerken 
met economische en sociale partners, 
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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 
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.

andere overheden, en 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 
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 artikelen 4 en 5 moeten de beginselen van meerlagig 
bestuur en partnerschap meer worden benadrukt, aangezien zij een noodzakelijke voorwaarde 
vormen voor een doelmatige vaststelling en uitvoering van de doelstellingen van de Unie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) In de context van haar inspanningen 
ter verbetering van de economische, 
territoriale en sociale cohesie moet de Unie 
er in alle fasen van uitvoering van de onder 
de gemeenschappelijke verordening 
vallende fondsen naar streven 
ongelijkheden op te heffen en de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen, 
alsmede discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
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geaardheid te bestrijden. godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden, overeenkomstig artikel 2 van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en artikel 21 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Sociale integratie en non-discriminatie moeten worden opgenomen in de gemeenschappelijke 
verordening, ter erkenning van de verplichtingen die voortvloeien uit het VEU, het VWEU en 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement 4

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 onder de 
gemeenschappelijke verordening vallende 
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
gedelegeerde handeling vastgestelde 
methoden informatie over steun voor deze 
doelstellingen verstrekken.

Or. en
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Motivering

Samenhang met de amendementen op de artikelen 8 en 9.

Amendement 5

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) Om de doelstellingen en streefdoelen 
van de EU-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken, moet het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
zorgen voor de coördinatie van en het 
evenwicht tussen de 
investeringsprioriteiten en de thematische 
doelstellingen die de onder het GSK 
vallende fondsen kenmerken en die in 
deze verordening zijn vervat. 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 onder het GSK vallende fondsen en 
de coördinatie met ander beleid en andere 
instrumenten van de Unie op dit gebied 
vergemakkelijken. Het gemeenschappelijk 
strategisch kader moet in een bijlage bij 
deze verordening worden uiteengezet.

Or. en

Motivering

Samenhang met de artikelen 10 t/m 12.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Er moeten nauwe synergieën 
worden ontwikkeld tussen de onder het 
GSK vallende fondsen en Horizon 2020, 
teneinde de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteiten van nationale en 
regionale actoren te versterken, in het 
kader van strategieën voor slimme 
specialisatie en het streven om een 
"ladder naar uitmuntende 
eigenschappen" te realiseren. Het 
beginsel van uitmuntendheid dient een 
essentieel element te zijn in de 
ontwikkeling van synergieën tussen het 
cohesiebeleid en onderzoek en 
ontwikkeling, en innovatiebeleid.

Or. en

Motivering

Om het effect van het EU-beleid te versterken, moeten er nauwe synergieën tot stand worden 
gebracht, met speciale aandacht voor de complementariteit tussen onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid.

Amendement 7

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 

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



PR\902007NL.doc 11/105 PE487.740v03-00

NL

verbintenissen bevatten om de 
doelstellingen van de Unie te bereiken door 
middel van de programmering van de
GSK-fondsen.

strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken 
door middel van de programmering van de
onder het GSK vallende fondsen, en 
regelingen opstellen die nodig zijn voor 
een doeltreffende en doelmatige 
uitvoering van de onder de het GSK 
vallende 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 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 17.

Amendement 9

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 
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.

(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.

Or. en
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Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 18.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 onder 
het GSK vallende fondsen gebaseerd is op 
gezond economisch beleid en dat de onder 
het GSK vallende fondsen zo nodig 
kunnen worden omgebogen naar de aanpak 
van economische problemen waarmee een 
land te kampen heeft. Met betrekking tot 
de vervulling van de voorwaarden inzake 
economisch bestuur moeten voor het 
Cohesiefonds voorwaarden gelden die van 
het groei- en stabiliteitspact zijn afgeleid.
Dit proces moet geleidelijk plaatsvinden, te 
beginnen met wijzigingen in 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.
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schorsing voor de economie van de 
betrokken lidstaat. De schorsing moet 
worden beëindigd en er moeten weer 
fondsen voor de betrokken lidstaat 
beschikbaar zijn zodra deze de 
noodzakelijke actie onderneemt.

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 21. De voorwaarden uit hoofde van het 
stabiliteits- en groeipact moeten van toepassing blijven.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(35) Er moeten ex-post-evaluaties worden 
uitgevoerd teneinde de doeltreffendheid en 
efficiëntie van de onder het GSK vallende 
fondsen en het effect ervan op de algemene 
doelen van de onder het GSK vallende 
fondsen en de strategie van de Unie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei te 
beoordelen. De Commissie dient op basis 
van ex-post-evaluaties syntheseverslagen 
voor elk fonds op te stellen.

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 50.

Amendement 12

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 

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

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

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 4, lid 4.

Amendement 13

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.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 105.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) De elementen voor de differentiatie 
van het medefinancieringspercentage uit de 
Fondsen voor operationele programma's 
moeten worden vastgesteld, met name om 

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

de multiplicatoreffecten van de middelen 
van de Unie te verhogen. Ook moeten 
maximale medefinancieringspercentages 
per categorie regio's worden vastgesteld 
teneinde ervoor te zorgen dat het beginsel 
van medefinanciering door middel van een 
passend niveau van zowel publieke als 
private nationale steunverlening in acht 
wordt genomen.

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 24.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te kunnen 
aanvullen of wijzigen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen inzake een gedragscode betreffende 
de doelstellingen en criteria ter 
ondersteuning van de uitvoering van 
partnerschappen, de goedkeuring van 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 

(88) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te kunnen 
aanvullen of wijzigen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen inzake een gedragscode betreffende 
de doelstellingen en criteria ter 
ondersteuning van de uitvoering van 
partnerschappen, de gebruikte methoden 
om te voorzien in informatie ter 
ondersteuning van doelstellingen inzake 
klimaatverandering, de criteria voor de 
vaststelling van het gebied en de bevolking 
waarop de strategieën voor lokale 
ontwikkeling van toepassing zijn, 
gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (combinatie van 
steun, subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, de 
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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 
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.

minimumbepalingen die moeten worden 
opgenomen in voorschriften voor 
financieringsovereenkomsten en 
strategische documenten, de overdracht en 
het beheer van activa, beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag 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, een toereikend controlespoor, 
de voorwaarden voor nationale audits, de 
voorschriften voor het gebruik van bij 
audits verzamelde gegevens, de
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van 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 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 in artikelen 2, 8, 12, 18, 32, 
33, 34, 114, 116 en 132.
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Amendement 17

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 te besluiten tot 
goedkeuring van partnerschapscontracten, 
tot toewijzing van de prestatiereserve en 
tot schorsing van betalingen in verband 
met het economisch beleid van de 
lidstaten en, in het geval van vrijmaking, 
besluiten tot wijziging van besluiten tot 
vaststelling van programma's; 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, 
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 
betreffende belangrijke projecten, besluiten 
betreffende gezamenlijke actieplannen, 
besluiten tot schorsing van betalingen en 
besluiten betreffende financiële correcties 
vast te stellen.

(90) De Commissie moet, met betrekking 
tot alle onder het GSK vallende fondsen, 
de bevoegdheid krijgen om door middel 
van uitvoeringshandelingen te 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 
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).
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91) Om te zorgen voor uniforme 
uitvoeringsvoorwaarden voor deze 
verordening moeten de 
uitvoeringsbevoegdheden ten aanzien van 
de methoden inzake doelstellingen op het 
gebied van klimaatverandering, de 
standaardvoorwaarden voor het toezicht op 
financieringsinstrumenten, de uniforme 
voorwaarden voor het toezicht en voor het 
verstrekken van informatie over het 
toezicht voor financieringsinstrumenten, de 
methoden voor de berekening van netto-
inkomsten voor inkomsten genererende 
projecten, het systeem voor elektronische 
gegevensuitwisseling tussen de lidstaat en 
de Commissie, het model voor operationele 
programma's voor de Fondsen, de 
nomenclatuur voor de categorieën 
steunverlening, de vorm van de informatie 
over belangrijke projecten en de methoden 
voor de uitvoering van kosten-
batenanalyses voor dergelijke projecten, 
het model voor het gezamenlijke actieplan, 
het model van het jaarlijkse 
uitvoeringsverslag en het eindverslag over 
de uitvoering, bepaalde technische 
kenmerken van informatie- en 
publiciteitsmaatregelen en desbetreffende 
grondregels, voorschriften voor de 
uitwisseling van informatie tussen de 
begunstigden en de beheersautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten 
en intermediaire instanties, het model van 
de beheersverklaring, de modellen voor de 
auditstrategie, het auditoordeel en het 
jaarlijkse controleverslag alsmede de 
steekproefmethode, de voorschriften voor 
het gebruik van bij audits verzamelde 
gegevens en het model voor 
betalingsaanvragen worden uitgeoefend in 
overeenstemming met Verordening (EU) 

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

van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Motivering

Samenhang met de amendementen op de artikelen 8 en 116.

Amendement 19

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 stelt deze 
verordening bepalingen vast om de 
doeltreffendheid van de onder het GSK 
vallende fondsen te waarborgen en te 
zorgen voor coördinatie tussen de onder 
het GSK vallende fondsen onderling, 
alsmede tussen de onder het GSK vallende 
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.)

Or. en
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Amendement 20

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 21

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 
gelden de volgende definities:

Or. en

Amendement 22

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, 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 

2) "gemeenschappelijk strategisch kader":
een kader dat zorgt voor coördinatie van 
en evenwicht tussen 
investeringsprioriteiten met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, waarbij voor elke thematische 
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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;

doelstelling de mechanismen worden 
vastgesteld om de samenhang en de 
consistentie van de programmering van de 
onder het GSK vallende fondsen met het 
economische en werkgelegenheidsbeleid 
van de lidstaten en van de Unie te 
waarborgen;

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan op de behoefte aan een meer samenhangende definitie van het GSK 
in de hele verordening.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis) "Financieringsinstrumenten":
financieringsinstrumenten zoals 
omschreven in 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 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter) "fonds van fondsen": een fonds 
dat tot doel heeft ondersteuning te bieden 
uit hoofde van programma's aan 
instanties die financieringsinstrumenten 
toepassen;
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Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid dient er een definitie te worden gegeven van "fonds van 
fondsen". Dit amendement poogt deze definitie te verschaffen op basis van gevestigde, in de 
wereld van financiën en investeringen gebruikte termen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16) "strategie voor lokale ontwikkeling":
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap op het passende 
niveau wordt uitgevoerd;

16) "strategie voor lokale ontwikkeling":
een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en in partnerschap met lokale 
actiegroepen op het passende niveau wordt 
opgezet en uitgevoerd;

Or. en

Motivering

Dit amendement komt tegemoet aan de behoefte om te voorzien in een coherentere definitie 
van "strategie voor lokale ontwikkeling" door deze duidelijk te koppelen aan lokale 
actiegroepen, als de voornaamste bedenkers en uitvoerders van deze strategieën.

Amendement 26

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-
ondernemingen in de zin van Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie, of latere 
wijzigingen daarvan;

22) "mkb": midden- en kleinbedrijf, 
bestaande uit kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen zoals omschreven in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie;
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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 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De onder het GSK vallende fondsen 
verlenen door middel van 
meerjarenprogramma's steun, die een 
aanvulling vormt op nationale, regionale en 
lokale steunmaatregelen, aan de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, waarbij rekening wordt gehouden 
met de geïntegreerde richtsnoeren en de 
nationale hervormingsprogramma's.

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

Or. en

Motivering
Nationale hervormingsprogramma's zijn documenten betreffende strategische planning op de 
lange termijn waarin wordt geschetst welke economische hervormingen en herstructureringen 
nodig zijn voor een versterking van de concurrentiepositie. Landenspecifieke aanbevelingen 
worden op jaarbasis opgesteld en bieden een benadering op kortere termijn; daardoor is het 
moeilijker ze te koppelen aan de langetermijnvisie van de onder het GSK vallende fondsen.
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Amendement 28

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 een passend territoriaal 
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.

Amendement 29

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 door 
een partnerschapsovereenkomst te sluiten 
met de bevoegde regionale en plaatselijke 
overheden, overeenkomstig artikel 4, lid 4.

De lidstaten werken ook samen met de 
volgende partners:

Or. en
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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 30

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 waarnaar in 
de inleidende formule van dit lid wordt 
verwezen, en

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.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) economische en sociale partners, en b) economische en sociale partners;

Or. en
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur 
bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma's en het toezicht op die 
programma's. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma's.

2. De lidstaten betrekken de partners 
volgens de aanpak van meerlagig bestuur,
en overeenkomstig het in lid 1 vermelde 
partnerschapscontract, bij de 
voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en 
voortgangsverslagen, alsook bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
programma's en het toezicht op die 
programma's. De partners nemen deel aan 
de toezichtcomités voor programma's.

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.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde
handelingen vast te stellen om een 
Europese gedragscode goed te keuren
waarin doelstellingen en criteria zijn 
opgenomen om de uitvoering van 
partnerschappen te ondersteunen en de 
uitwisseling van informatie, ervaringen, 
resultaten en goede praktijken tussen de 
lidstaten te bevorderen.

3. Er wordt een Europese gedragscode 
vastgesteld teneinde doelstellingen en 
criteria daarin op te nemen om de 
uitvoering van partnerschappen te 
ondersteunen en de uitwisseling van 
informatie, ervaringen, resultaten en goede 
praktijken tussen de lidstaten te 
bevorderen. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om deze 
Europese gedragscode goed te keuren.

Or. en
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's worden bevorderd.

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de samenhangende integratie van het 
genderperspectief in alle stadia van de 
voorbereiding, programmering en 
uitvoering, alsmede het toezicht en de 
evaluatie worden bevorderd.

Or. en

Motivering

Het mainstreamen van genderaspecten en toegankelijkheid dient in de gemeenschappelijke 
verordening te worden geïntegreerd en moet op alle fasen van de uitvoering van programma's 
van toepassing zijn.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's te voorkomen.

De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's te voorkomen. In het 
bijzonder dient bij de voorbereiding, 
programmering en uitvoering van 
programma's in voorkomend geval de 
toegankelijkheid voor gehandicapten in 
aanmerking te worden genomen.

Or. en
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Motivering

Het mainstreamen van genderaspecten en toegankelijkheid dient in de gemeenschappelijke 
verordening te worden geïntegreerd en moet op alle fasen van de uitvoering van programma's 
van toepassing zijn.

Amendement 36

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 onder het GSK 
vallende fondsen worden nagestreefd in 
het kader van duurzame ontwikkeling en 
van de bevordering door de Unie van de in 
de artikel 11 en artikel 191, lid 1 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 samenhang 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 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en programma's 
wordt bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en programma's 
wordt bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
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van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie stelt deze methoden bij 
uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie is bevoegd om overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen ter vaststelling van deze
methoden.

Or. en

Motivering

De vaststelling van de methoden is een handeling van algemene strekking, bedoeld ter 
vervanging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van het basiswetsbesluit.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) bescherming van het milieu en 
bevordering van een 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.

Amendement 39

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-

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 
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fondsen. de coördinatie van en het 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 40

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 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) prioritaire gebieden voor territoriale
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
onder het GSK vallende 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 
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macroregionale en zeegebiedstrategieën in lidstaten en regio's waar dat relevant is.

Amendement 42

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 uiteengezet in bijlage [X].

Or. en

Motivering

Het GSK is een essentieel element van de wetgevingshandeling, aangezien het beleidskeuzes 
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 een in een bijlage opgenomen onderdeel van de 
basiswetgevingshandeling.

Amendement 43

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 
evaluatie uit en stelt zij zo nodig bij 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 142 een herzien 
gemeenschappelijk strategisch kader vast.

Als de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei ingrijpend 
wordt gewijzigd, kan de Commissie een 
voorstel tot herziening van het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
indienen of kunnen het Europees 
Parlement en de Raad de Commissie 
vragen een dergelijk voorstel in te dienen.

Or. en
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Amendement 44

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 45

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

Motivering

Samenhang tussen artikel 13 en de amendementen op artikel 12.

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een analyse van de ongelijkheden en i) een analyse van de ongelijkheden en 
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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;

ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
thematische doelstellingen, het 
gemeenschappelijk strategisch kader, 
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 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) voor elke thematische doelstelling: een 
samenvatting van de voornaamste 
verwachte resultaten voor elk van de GSK-
fondsen;

iii) voor elke geselecteerde thematische 
doelstelling: een samenvatting van de 
voornaamste verwachte resultaten voor elk 
van de onder het GSK vallende fondsen;

Or. en

Motivering

Op grond van de uitgangsanalyse van verschillen en ontwikkelingsbehoeften, moeten lidstaten 
in het streven naar de verwezenlijking van versterkte cohesie en de EU 2020-doelstellingen, 
de flexibiliteit hebben om de beste mix van thematische doelen vast te stellen, met name als 
hun in het kader van het convergentieprogramma een betrekkelijk kleiner budget is 
toegewezen en onverminderd de bepalingen inzake thematische concentratie in de regelingen 
betreffende de speciale middelen.

Amendement 48

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 

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

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.

Amendement 49

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 onder het GSK vallende 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 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een geïntegreerde benadering om te c) een geïntegreerde benadering om de 
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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;

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, en 
personen met een handicap, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing van de betrokken onder het 
GSK vallende fondsen, in voorkomend 
geval;

Or. en

Motivering

Regionale demografische problemen moeten worden aangepakt. Die behoren namelijk - ook 
volgens het document "Regio's 2020" - tot de grootste problemen waarmee de regio's in de 
toekomst te maken zullen krijgen. Dit amendement versterkt antidiscriminatie en inclusie, met 
ook speciale aandacht voor gehandicapten.

Amendement 51

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
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Amendement 52

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 deze
partners te betrekken bij de voorbereiding 
van het partnerschapscontract en van het in 
artikel 46 beschreven voortgangsverslag en 
hun rol daarbij;

Or. en

Motivering

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

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk zes maanden na indiening van 
het partnerschapscontract door de lidstaat 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van dat contract vast, op 
voorwaarde dat naar tevredenheid rekening 
is gehouden met de eventuele opmerkingen 
van de Commissie. Het 
partnerschapscontract treedt niet vóór 
1 januari 2014 in werking.

2. Uiterlijk zes maanden na indiening van 
het partnerschapscontract door de lidstaat 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van dat contract vast, op 
voorwaarde dat naar tevredenheid rekening 
is gehouden met de eventuele opmerkingen 
van de Commissie. Binnen deze termijn 
kunnen de bevoegde regionale en 
plaatselijke overheden, krachtens artikel 
5, lid 1, de Commissie ondeugdelijke 
uitvoeringen van belangrijke 
partnerschapsaspecten bij de 
voorbereiding van het 
partnerschapscontract ter kennis brengen.
Het partnerschapscontract treedt niet vóór 
1 januari 2014 in werking.

Or. en
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Motivering
Ter versterking van de uitvoering van het partnerschapsbeginsel en meerlagig bestuur, 
moeten plaatselijke en regionale overheden de mogelijkheid hebben de Commissie in een 
vroeg stadium rechtstreekse feedback te geven.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie stelt een mededeling 
op over de uitkomst van de 
onderhandelingen inzake de 
partnerschapscontracten en de 
operationele programma's, waaronder 
een gedetailleerd overzicht per lidstaat, 
per 31 december 2016. Deze mededeling 
wordt voorgelegd aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

Or. en

Motivering

Om ook de zichtbaarheid van het proces te versterken, is het nodig beknopte feedback te 
geven aan de wetgevers en andere EU-instanties over de uitkomst van de onderhandelingen 
inzake de partnerschapscontracten en operationele programma's.

Amendement 55

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 

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 
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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.

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 er in het stelsel van thematische doelstellingen dat de 
Commissie voorstelt, rekening wordt gehouden 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.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In de fondsspecifieke voorschriften 
worden voor elk onder het GSK vallend 
fonds ex-antevoorwaarden vastgesteld.
Een ex-antevoorwaarde wordt alleen 
toegepast wanneer die rechtstreeks 
verband houdt met en effect heeft op de 
doelmatige uitvoering van de onder het 
GSK fonds 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.
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Amendement 57

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.

Amendement 58

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



PE487.740v03-00 42/105 PR\902007NL.doc

NL

Motivering
Er moet duidelijk worden verwezen naar de bepalingen betreffende schorsing van betalingen, 
zoals uiteengezet in deel 3 van deze verordening (artikel 134, letter e). In de geest van het 
Commissievoorstel (zoals vastgesteld in artikel 2, lid 3) valt de verwijzing naar deel 3 onder 
"fondsspecifieke voorschriften".

Amendement 59

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

Or. en

Motivering

Het risico bestaat dat de invoering van een prestatiereserve beleidsmakers ertoe zal aanzetten 
heel gemakkelijk 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 60

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.
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Or. en

Amendement 61

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 
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 het amendement 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.
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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

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 18.

Amendement 62

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 



PR\902007NL.doc 45/105 PE487.740v03-00

NL

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;
d) om het effect van de beschikbare GSK-
fondsen op de groei en het 
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 
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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 
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, 
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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 
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;
e) de Raad van bewind van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme vaststelt dat niet 
voldaan is aan de voorwaarden die zijn 
verbonden 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 
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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 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;
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 
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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; de voorgestelde macro-economische voorwaarden 
zijn daarom onaanvaardbaar. Dan zouden namelijk de regio's worden bestraft als er op 
nationaal niveau niet wordt voldaan aan de procedures inzake economisch bestuur. Extra 
sancties zouden de problemen van landen die al macro-economische moeilijkheden hebben, 
nog ernstiger kunnen maken.

Amendement 63

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 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De programma's worden door de 3. De programma's worden door de 
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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.

lidstaten binnen drie maanden na 
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.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei overeenkomstig het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen, alsmede acties om de 
administratieve belasting van begunstigden 
te beperken.

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei overeenkomstig de in het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
uiteengezette bepalingen en de inhoud van
het partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de onder 
het GSK vallende fondsen, alsmede acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te beperken.

Or. en
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In elk programma worden prioriteiten 
gesteld door middel van specifieke 
doelstellingen, financiële toewijzingen van 
steun uit de GSK-fondsen en 
overeenkomstige nationale 
medefinanciering.

2. In elk programma worden prioriteiten 
gesteld door middel van specifieke 
doelstellingen, financiële toewijzingen van 
steun uit de onder het GSK vallende 
fondsen en de overeenkomstige nationale 
publieke en private medefinanciering.

Or. en

Motivering

De huidige verordening biedt geen flexibiliteit om publieke en private 
medefinancieringsbronnen te combineren. Uit de praktijk blijkt dat een gebrek aan 
medefinanciering de uitvoering kan belemmeren; uiteenlopende financieringsbronnen kunnen 
daarom absorptie stimuleren.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluatie, of de 
programma's verenigbaar zijn met deze 
verordening, met de fondsspecifieke 
voorschriften, met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, met het 
partnerschapscontract, met de specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en met 
de aanbevelingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 148, lid 4, van het Verdrag, 
alsook de feitelijke bijdrage van het 
programma tot de verwezenlijking van de 
specifieke thematische doelstellingen en 
prioriteiten van de Unie voor elk GSK-
fonds. In de beoordeling wordt in het 
bijzonder gelet op de toereikendheid van 

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluatie, of de 
programma's verenigbaar zijn met deze 
verordening, met de fondsspecifieke 
voorschriften, met hun samenhang met de
in het gemeenschappelijk strategisch kader 
uiteengezette bepalingen, met de inhoud 
van het partnerschapscontract, met de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en met de aanbevelingen van de 
Raad uit hoofde van artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag, alsook de feitelijke bijdrage 
van het programma tot de verwezenlijking 
van de specifieke thematische 
doelstellingen en prioriteiten van de Unie 
voor elk onder het GSK vallend fonds. In 
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de programmastrategie, de 
overeenkomstige doelstellingen, 
indicatoren en streefdoelen, en de 
toewijzing van begrotingsmiddelen.

de beoordeling wordt in het bijzonder gelet 
op de toereikendheid van de 
programmastrategie, de overeenkomstige 
doelstellingen, indicatoren en streefdoelen, 
en de toewijzing van begrotingsmiddelen.

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie doet binnen drie 
maanden na de datum waarop het 
programma is ingediend haar opmerkingen 
toekomen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie alle noodzakelijke aanvullende 
informatie en past zo nodig het 
voorgestelde programma aan.

2. De Commissie doet binnen drie 
maanden na de datum waarop het 
programma is ingediend haar opmerkingen 
toekomen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie alle noodzakelijke aanvullende 
informatie en past zo nodig binnen twee 
maanden het voorgestelde programma aan.

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 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 

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 
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partnerschapscontract. Bij het verzoek 
wordt het herziene programma gevoegd en 
in voorkomend geval tevens een herzien 
partnerschapscontract.

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 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gericht zijn op specifieke subregionale 
grondgebieden;

a) gericht zijn op specifieke subregionale 
grondgebieden, bepaald door de lidstaten 
overeenkomstig hun specifieke territoriale 
eenheden en na raadpleging van alle in 
artikel 5 van deze verordening vermelde 
partners;

Or. en

Motivering

Het partnerschapsbeginsel moet worden versterkt.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) worden ontworpen in het licht van de 
lokale behoeften en mogelijkheden en 
aspecten omvatten die in de lokale context 
innovatief zijn, alsmede netwerkvorming 
en in voorkomend geval samenwerking.

d) worden ontworpen in het licht van de 
lokale behoeften en mogelijkheden en 
aspecten omvatten die in de lokale context 
innovatief zijn, alsmede netwerkvorming 
en in voorkomend geval territoriale 
samenwerking.

Or. en
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien het bij artikel 29, lid 3, opgerichte 
selectiecomité voor strategieën voor lokale 
ontwikkeling bepaalt dat voor de 
uitvoering van de geselecteerde strategie 
voor lokale ontwikkeling steun uit meer 
dan één fonds vereist is, kan een 
hoofdfonds worden aangewezen.

3. Indien het bij artikel 29, lid 3, opgerichte 
selectiecomité voor strategieën voor lokale 
ontwikkeling bepaalt dat voor de 
uitvoering van de geselecteerde strategie 
voor lokale ontwikkeling steun uit meer 
dan één fonds vereist is, kan het comité een 
hoofdfonds aanwijzen.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de rol van het selectiecomité door vast te stellen dat dit comité 
het hoofdfonds kan aanwijzen.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Door de GSK-fondsen gesteunde lokale 
ontwikkeling wordt in het kader van een of 
meer prioriteiten van het programma 
uitgevoerd.

5. Door de onder het GSK vallende 
fondsen gesteunde lokale ontwikkeling 
wordt in het kader van een of meer 
operationele programma's en een of meer 
prioriteiten van het programma uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden aangegeven dat door de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkeling kan worden gefinancierd door de onder het GSK vallende fondsen, uit hoofde 
van een of meer operationele programma's.
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Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van het proces om de 
gemeenschap bij de ontwikkeling van de 
strategie te betrekken;

(d) een beschrijving van het proces om de 
lokale gemeenschap bij de ontwikkeling 
van de strategie te betrekken;

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden aangeven dat lokale gemeenschappen betrokken zijn bij de 
ontwikkeling en evaluatie van deze strategieën.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een beschrijving van de beheer- en 
toezichtregelingen van de strategie waaruit 
blijkt dat de plaatselijke actiegroep in staat 
is de strategie uit te voeren en een 
beschrijving van de specifieke 
evaluatieregelingen;

f) een beschrijving van de beheer- en 
toezichtregelingen van de strategie waaruit 
blijkt dat de plaatselijke actiegroep in staat 
is de strategie uit te voeren en een 
beschrijving van de specifieke regelingen
voor de evaluatie door de lokale 
actiegroep;

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden aangeven dat lokale gemeenschappen betrokken zijn bij de 
ontwikkeling en evaluatie van deze strategieën.
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Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de criteria voor de 
selectie van strategieën voor lokale 
ontwikkeling vast. In de fondsspecifieke 
voorschriften kunnen selectiecriteria 
worden vastgesteld.

2. De lidstaten stellen de criteria voor de 
selectie van strategieën voor lokale 
ontwikkeling vast. In fondsspecifieke 
voorschriften kunnen minimumvereisten 
voor selectiecriteria worden vastgesteld

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden geselecteerd door een comité dat 
hiervoor door de bevoegde 
beheersautoriteiten van de programma's 
wordt opgericht.

3. De strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden geselecteerd door een comité dat 
hiervoor door de bevoegde 
beheersautoriteiten van de programma's 
wordt opgericht, overeenkomstig artikel 5.

Or. en

Motivering

De volledige betrokkenheid van de partners moet overeenkomstig artikel 5 worden 
bewerkstelligd teneinde het beginsel van partnerschap en meerlagig bestuur te versterken.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het besluit tot goedkeuring van een 
strategie voor lokale ontwikkeling van de 
beheersautoriteit worden de toewijzingen 
uit elk GSK-fonds vermeld. Daarin wordt 

5. In het besluit tot goedkeuring van een 
strategie voor lokale ontwikkeling van de 
relevante beheersautoriteiten van de 
programma's worden de toewijzingen uit 
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bovendien beschreven welke rol de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van de desbetreffende 
programma's bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

elk onder het GSK vallend fonds vermeld.
Daarin wordt bovendien beschreven welke 
rol de autoriteiten die verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van de desbetreffende 
programma's bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om voor een meer operationeel goedkeuringsproces van deze strategieën te 
zorgen, door aan te geven dat de relevante beheersautoriteiten van de programma's dit 
moeten doen.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de in lid 1, onder a), bedoelde definitie 
van het gebied en de populatie waarop de 
strategie betrekking heeft.

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de in lid 1, onder a), bedoelde criteria 
voor de definitie van het gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft.

Or. en

Motivering

De reikwijdte van de gedelegeerde handeling moet bestaan uit de criteria voor de definitie 
van het gebied en de bereikte bevolking, aangezien deze definitie, uit hoofde van artikel 29, 
lid, onder a}, zelf moet worden opgenomen in de lokale ontwikkelingsstrategie.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke rol de 
plaatselijke actiegroep en de autoriteiten 

De relevante beheersautoriteiten bepalen 
welke rol de plaatselijke actiegroepen en 
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die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de desbetreffende 
programma's bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

de autoriteiten die verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van de desbetreffende 
programma's bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 29, lid 5, om duidelijkheid te scheppen over de 
betrokkenheid en de taken van diverse beheersautoriteiten.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat de 
plaatselijke actiegroepen hetzij één partner 
van de groep kiezen die in administratieve 
en financiële aangelegenheden als 
hoofdpartner optreedt, hetzij zich 
verenigen in een gemeenschappelijke 
rechtsstructuur.

2. De relevante beheersautoriteiten zorgen
ervoor dat de plaatselijke actiegroepen 
hetzij één partner van de groep kiezen die 
in administratieve en financiële 
aangelegenheden als hoofdpartner optreedt, 
hetzij zich verenigen in een 
gemeenschappelijke rechtsstructuur.

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 29, lid 5, om duidelijkheid te scheppen over de 
betrokkenheid en de taken van diverse beheersautoriteiten.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De taken van plaatselijke actiegroepen 
omvatten:

3. De taken van plaatselijke actiegroepen 
omvatten onder meer:

Or. en
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Motivering

In deze verordening moeten de minimumvereisten worden vastgesteld met betrekking tot de 
taken van lokale actiegroepen, waarbij de lidstaten flexibiliteit wordt gegund bij het 
vaststellen van de taken van elk van deze groepen.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun uit de GSK-fondsen voor lokale 
ontwikkeling

Steun uit de onder het GSK vallende 
fondsen voor lokale, door de gemeenschap 
aangestuurde ontwikkeling.

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun voor lokale ontwikkeling omvat: De steun voor door de gemeenschap
aangestuurde lokale ontwikkeling omvat:

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de kosten van voorbereidende steun; a) de kosten van voorbereidende steun, 
zoals steun voor lokale actiegroepen 
waarvan de lokale 
ontwikkelingsstrategieën niet voor 
financiering worden geselecteerd door het 
krachtens artikel 29, lid 3, opgerichte
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selectiecomité;

Or. en

Motivering

Voorbereidende acties moeten onafhankelijk van het selectiecomité worden ondersteund om 
lokale actiegroepen in heel Europa aan te sporen met ontwikkelingsstrategieën voor hun 
gemeenschappen te komen.

Amendement 86

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-antebeoordeling waarbij 
tekortkomingen van de markt of 
suboptimale investeringssituaties zijn 
vastgesteld en op basis van 
investeringsbehoeften kunnen de onder het
GSK vallende 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.

Or. en

Motivering

Aangezien de ex-ante-evaluatie de basis vormt voor de vaststelling van de 
financieringsinstrumenten, moet de basishandeling in duidelijke regels voorzien. 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 87

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 gedetailleerde voorschriften 
bevatten voor de ex-antebeoordeling van 
financieringsinstrumenten, 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-antebeoordeling de basis vormt voor de vaststelling van de 
financieringsinstrumenten, moet de basishandeling in duidelijke regels voorzien. Bovendien 
moeten er tijdig duidelijke voorschriften worden uitgevaardigd, zodat de betrokkenen kunnen 
beginnen met het opzetten van de financieringsinstrumenten voor de volgende periode.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die specifieke voorschriften 
bevatten voor financieringsinstrumenten 
als bedoeld onder b) van de eerste alinea, 
en de producten die met deze 
instrumenten kunnen worden geleverd.
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Or. en

Motivering

De reikwijdte van de gedelegeerde handeling moet worden verduidelijkt door de invoeging 
ervan in het artikel te wijzigen.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bestaande of nieuwe 
financieringsinstrumenten die specifiek 
bedoeld zijn om het vooropgezette doel te 
bereiken en aan de toepasselijke nationale 
en EU-voorschriften te voldoen.

b) bestaande of nieuwe 
financieringsinstrumenten die specifiek 
bedoeld zijn om de specifieke, uit hoofde 
van een prioriteit vastgestelde 
doelstellingen te bereiken, zoals voorzien 
in artikel 24, lid 2.

Or. en

Motivering

De door de Commissie gebruikte term "vooropgezet doel" moet worden vervangen door een 
duidelijke vermelding.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
die specifieke voorschriften bevatten voor 
bepaalde soorten 
financieringsinstrumenten als bedoeld 
onder b) en de producten die met deze 
instrumenten kunnen worden geleverd.

Schrappen

Or. en
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Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) investeren in het kapitaal van bestaande 
rechtspersonen of nieuw opgerichte 
rechtspersonen, waaronder uit andere GSK-
fondsen gefinancierde rechtspersonen, die 
belast zijn met de uitvoering van 
financieringsinstrumenten overeenkomstig 
de doelstellingen van debetrokken GSK-
fondsen en die uitvoeringstaken zullen 
verrichten; de steun aan dergelijke 
investeringen moet beperkt zijn tot de 
bedragen die nodig zijn om nieuwe 
financieringsinstrumenten
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
verordening uit te voeren; of

a) investeren in het kapitaal van bestaande 
rechtspersonen of nieuw opgerichte 
rechtspersonen, waaronder uit andere 
onder het GSK vallende fondsen
gefinancierde rechtspersonen, die belast 
zijn met de uitvoering van 
financieringsinstrumenten overeenkomstig 
de doelstellingen van de betrokken onder 
het GSK vallende fondsen en die 
uitvoeringstaken zullen verrichten; de 
steun aan dergelijke investeringen moet 
beperkt zijn tot de bedragen die nodig zijn 
om nieuwe investeringen, op een wijze 
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
verordening, uit te voeren; of

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uitvoeringsregelingen onder a) en 
b) van de eerste alinea, zal de 
beheersautoriteit een 
financieringsovereenkomst sluiten met de 
instanties die met uitvoeringstaken zijn 
belast met daarin de voorwaarden voor 
bijdragen van operationele programma's 
aan financieringsinstrumenten. Voor de 
uitvoeringsregelingen krachtens 4, onder 
c) zal de beheersautoriteit een specifiek 
strategiedocument ontwikkelen, met 
daarin de voorwaarden voor bijdragen 
van operationele programma's aan 
financieringsinstrumenten.
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Or. en

Motivering

In de basiswetgevingshandeling moet specifiek verwezen worden naar de 
"financieringsovereenkomst". In geval van direct beheer door de beheersautoriteit wordt er 
een strategiedocument opgesteld. Dit moet ook duidelijk in deze verordening worden 
vastgesteld.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
financieringsovereenkomsten, voor de rol 
en de verantwoordelijkheid van entiteiten 
waaraan uitvoeringstaken worden 
toevertrouwd en voor beheerskosten en -
vergoedingen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorschriften bevatten voor 
de minimumbepalingen die moeten 
worden opgenomen in 
financieringsovereenkomsten en 
strategiedocumenten, voor de rol en de 
verantwoordelijkheid van entiteiten 
waaraan uitvoeringstaken worden 
toevertrouwd en voor beheerskosten en -
vergoedingen.

Or. en

Motivering

De reikwijdte van de gedelegeerde handeling moet worden verduidelijkt door een betere 
omschrijving van de reikwijdte van het artikel zelf.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoering van bepaalde
financieringsinstrumenten

Beheer van en controle op
financieringsinstrumenten

Or. en
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Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de regelingen voor het beheer van en de 
controle op overeenkomstig artikel 33, 
lid 1, onder a), en artikel 33, lid 4, 
onder b) i), ii) en iii), uitgevoerde 
financieringsinstrumenten.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin 
gedetailleerde voorschriften worden 
vastgesteld voor het beheer van en de 
controle op overeenkomstig artikel 33, lid 
1 onder a) en punten i), ii) en iii) van 
artikel 33, lid 4, onder b).uitgevoerde 
financieringsinstrumenten.

Or. en

Motivering

De reikwijdte van de gedelegeerde handeling moet worden verduidelijkt door een betere 
omschrijving van de reikwijdte van het artikel zelf.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 142 specifieke 
voorschriften vast te stellen voor 
betalingen en de intrekking van betalingen 
aan financieringsinstrumenten en voor de 
mogelijke gevolgen van 
betalingsverzoeken.

5. De Commissie is bevoegd door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 142 specifieke 
voorschriften vast te stellen voor 
betalingen en de intrekking van betalingen 
aan financieringsinstrumenten en voor de 
mogelijke gevolgen van intrekkingen van 
betalingsverzoeken.

Or. en

Motivering

De reikwijdte van de gedelegeerde handeling dient te worden verduidelijkt ten aanzien van de 
uitdrukking "mogelijke gevolgen".
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Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan financieringsinstrumenten betaalde 
steun uit de GSK-fondsen wordt op 
rentedragende rekeningen bij financiële 
instellingen in de lidstaten gezet of tijdelijk 
geïnvesteerd volgens het beginsel van goed 
financieel beheer.

1. Aan financieringsinstrumenten betaalde 
steun uit de onder het GSK vallende 
fondsen wordt op rentedragende 
rekeningen bij financiële instellingen in de 
lidstaten gezet en kan tijdelijk worden 
geïnvesteerd volgens het beginsel van goed 
financieel beheer.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat wanneer aan financieringsinstrumenten betaalde steun 
tijdelijk wordt geïnvesteerd, deze ook moet worden geïnvesteerd in banken die in EU-lidstaten 
zijn gevestigd.

Amendement 98

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 
onder het GSK vallende 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
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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 99

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

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 38, lid 1.

Amendement 100

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 onder 
het GSK vallende 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.
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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 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure bij 
uitvoeringshandeling de uniforme 
voorwaarden vast voor het toezicht en 
voor het aan de Commissie verstrekken 
van informatie over het toezicht, onder 
andere voor de in artikel 33, lid 1, onder a), 
bedoelde financieringsinstrumenten.

3. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure bij 
uitvoeringshandeling modellen vast voor 
het toezicht op en de verslaglegging over 
financieringsinstrumenten aan de 
Commissie, onder andere voor de in 
artikel 33, lid 1, onder a), bedoelde 
financieringsinstrumenten.

Or. en

Motivering

De reikwijdte van de gedelegeerde handeling moet worden verduidelijkt door een betere 
omschrijving van de reikwijdte van het artikel zelf.

Amendement 102

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 in artikel 5 bedoelde betrokken
partners. Elk lid van het toezichtcomité 
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heeft een stemrecht.

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 103

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 genomen zijn om aan de 
relevante ex-antevoorwaarden te voldoen, 
overeenkomstig artikel 17, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen. Indien 
nodig wordt er, overeenkomstig artikel 40, 
een verslag over de concrete acties die 
financieringsinstrumenten omvatten bij 
de jaarverslagen over de uitvoering 
gevoegd.

Or. en
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Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de jaarverslagen over de uitvoering verwijzen naar de 
overeengekomen en met het programma verband houdende ex-antevoorwaarden. Ook moet 
het verband met artikel 40 worden toegelicht.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie onderzoekt het 
jaarverslag over de uitvoering en deelt de 
lidstaat binnen twee maanden na ontvangst, 
of in het geval van het eindverslag binnen 
vijf maanden na ontvangst, haar 
opmerkingen mee. Als de Commissie geen 
opmerkingen maakt binnen die termijnen, 
worden de verslagen geacht te zijn 
aanvaard.

6. De Commissie onderzoekt het 
jaarverslag en het eindverslag over de 
uitvoering en deelt de lidstaat binnen twee 
maanden na ontvangst, of in het geval van 
het eindverslag over de uitvoering binnen 
vijf maanden na ontvangst, haar 
opmerkingen mee. Als de Commissie geen 
opmerkingen maakt binnen die termijnen, 
worden de verslagen geacht te zijn 
aanvaard.

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaat zorgt ervoor dat na de 
vergadering een passend gevolg aan de 
eventuele opmerkingen van de Commissie 
wordt gegeven.

5. De lidstaat zorgt ervoor dat binnen drie 
maanden een passend gevolg aan de 
eventuele opmerkingen van de Commissie 
wordt gegeven.

Or. en
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Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In 2017 en 2019 stelt de Commissie een 
strategisch verslag met een samenvatting 
van de voortgangsverslagen van de 
lidstaten op, dat zij bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's zal indienen.

4. In 2017 en 2019 stelt de Commissie een 
strategisch verslag met een samenvatting 
van de voortgangsverslagen van de 
lidstaten op, dat zij uiterlijk op
respectievelijk 31 december 2017 en 31 
december 2019 bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's zal indienen.

Or. en

Motivering

De tijdige indiening van strategische verslagen bij het EP moet worden verzekerd, zodat er in 
het Parlement kan worden gedebatteerd in de context van het debat over het Europees 
semester.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In 2018 en 2020 neemt de Commissie in 
haar jaarlijkse voortgangsverslag voor de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad een hoofdstuk op waarin het 
strategisch verslag wordt samengevat, met 
bijzondere aandacht voor de geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

5. In 2018 en 2020 neemt de Commissie in 
haar jaarlijkse voortgangsverslag voor de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad een hoofdstuk op waarin het 
strategische verslag wordt samengevat, met 
bijzondere aandacht voor de geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, en de in het 
kader van die strategie op touw gezette 
vlaggenschipinitiatieven.

Or. en
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Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma's te verbeteren en de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 
effect ervan te beoordelen. Het effect van 
de programma's wordt, overeenkomstig de 
opdracht van het betrokken GSK-fonds, 
beoordeeld in het licht van de streefdoelen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, en in 
voorkomend geval tevens in het licht van 
het bruto binnenlands product (bbp) en de 
werkloosheid.

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma's te verbeteren en de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 
effect ervan te beoordelen. Het effect van 
de programma's wordt bovendien, 
overeenkomstig de opdracht van het 
betrokken, onder het GSK vallende fonds, 
beoordeeld in het licht van de streefdoelen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, en in 
voorkomend geval tevens in het licht van 
het bruto binnenlands product (bbp) en de 
werkloosheid.

Or. en

Motivering

Het amendement verduidelijkt dat de programma's in de eerste plaats worden geëvalueerd op 
grond van hun doelstellingen en de missie van de onder het GSK vallende fondsen en met 
betrekking tot de doelen van de Europa 2020-strategie.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de nodige 
middelen om de evaluaties uit te voeren en
zorgen voor procedures voor het 
produceren en verzamelen van de voor de 
evaluaties vereiste gegevens, waaronder 
gegevens over gemeenschappelijke en in 
voorkomend geval programmaspecifieke 
indicatoren.

2. De lidstaten verstrekken de nodige 
middelen om de evaluaties uit te voeren,
overeenkomstig artikel 51, lid 1, onder e).
Zij zorgen voor procedures voor het 
opstellen en verzamelen van de voor de 
evaluaties vereiste gegevens, waaronder 
gegevens over gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren.

Or. en
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Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat evaluaties mogen worden uitgevoerd met steun van de 
onder het GSK vallende fondsen.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De evaluaties worden uitgevoerd door 
deskundigen die functioneel onafhankelijk 
zijn van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het programma. De Commissie geeft 
richtsnoeren voor uitvoering van de 
evaluaties;

3. De evaluaties worden uitgevoerd door 
deskundigen die functioneel onafhankelijk 
zijn van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het programma. De Commissie geeft 
richtsnoeren voor uitvoering van de 
evaluaties, onmiddellijk na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de richtsnoeren van de Commissie voor de uitvoering van 
de evaluaties aan het begin van de programmeringsperiode worden meegedeeld.

Amendement 111

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 een evenwicht tussen die behoeften 
en de doelstellingen van de Unie;

Or. en
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Motivering

In lijn met het amendement op artikel 16, moet in de ex-ante-evaluatie niet alleen worden 
bekeken 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 112

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om gelijke kansen van 
mannen en vrouwen te bevorderen en 
discriminatie te voorkomen;

1) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om gelijke kansen van 
mannen en vrouwen te bevorderen en 
discriminatie te voorkomen, waaronder 
maatregelen om toegankelijkheid voor 
gehandicapten te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat in de ex-ante-evaluaties maatregelen inzake 
antidiscriminatie en inclusie in aanmerking worden genomen, met speciale aandacht voor 
gehandicapten.

Amendement 113

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tijdens de programmeringsperiode 
voeren de beheersautoriteiten voor elk 
programma evaluaties uit op basis van het 
evaluatieplan, met inbegrip van evaluaties 
van de doeltreffendheid, de doelmatigheid 
en het effect. Tijdens de 
programmeringsperiode wordt ten minste 
één keer geëvalueerd hoe de steun uit de 
GSK-fondsen heeft bijgedragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
elke prioriteit. Alle evaluaties worden door 
het toezichtcomité onderzocht en naar de 
Commissie gezonden.

3. Tijdens de programmeringsperiode 
zorgen de beheersautoriteiten ervoor dat
voor elk programma evaluaties worden 
uitgevoerd op basis van het evaluatieplan, 
met inbegrip van evaluaties van de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 
effect. Tijdens de programmeringsperiode 
wordt ten minste een keer geëvalueerd hoe 
de steun uit de onder het GSK vallende
fondsen heeft bijgedragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
elke prioriteit. Alle evaluaties worden door 
het toezichtcomité onderzocht en naar de 
Commissie gezonden.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet zorgen voor samenhang tussen artikel 49 en artikel 47, lid 3, waar 
wordt gesteld dat de evaluaties worden uitgevoerd door deskundigen die functioneel 
onafhankelijk zijn.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ex-post-evaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie of door de lidstaten, in 
nauwe samenwerking. In de ex-post-
evaluaties worden, overeenkomstig de 
specifieke vereisten van de fondsspecifieke 
voorschriften, de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de GSK-fondsen
onderzocht, alsook hun bijdrage tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 

De ex-post-evaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie of door de lidstaten, in 
nauwe samenwerking. In de ex-post-
evaluaties worden, overeenkomstig de 
specifieke vereisten van fondsspecifieke 
voorschriften, de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de onder het GSK
vallende fondsen onderzocht, alsook hun 
bijdrage tot de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
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groei. De ex-post-evaluaties moeten 
uiterlijk op 31 december 2023 zijn 
voltooid.

duurzame en inclusieve groei. De ex-post-
evaluaties moeten uiterlijk op 
31 december 2023 zijn voltooid. Voor elk 
fonds stelt de Commissie synthese- en 
evaluatieverslagen op waarin ex-post-
evaluaties worden samengevat. Zij zal de 
verslagen voorleggen aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's. Deze synthese- en 
evaluatieverslagen moeten uiterlijk op 30 
juni 2024 zijn voltooid.

Or. en

Motivering

In de vorige programmeringsperiode werden zulke syntheseverslagen opgesteld en deze 
goede praktijk moet worden voortgezet, met een concrete rechtsgrondslag. Op deze manier 
wordt de evaluatie, die een hoeksteen is van de resultaatgerichte benadering, veel 
zichtbaarder, door beleidsdiscussies in de vermelde organen van de EU. Bovendien wordt 
aldus de continuïteit van het beleidsleerproces gewaarborgd.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de versterking van de nationale en 
regionale capaciteit voor de planning van 
investeringen, de beoordeling van de 
behoeften, de voorbereiding, het ontwerp 
en de uitvoering van 
financieringsinstrumenten, gezamenlijke 
actieplannen en grote projecten, waaronder 
gezamenlijke initiatieven met de EIB.

j) de versterking van de nationale en 
regionale capaciteit voor de planning van 
investeringen, de beoordeling van de 
behoeften, de voorbereiding, het ontwerp 
en de uitvoering van
financieringsinstrumenten, gezamenlijke 
actieplannen, geïntegreerde territoriale 
investeringen en grote projecten, 
waaronder gezamenlijke initiatieven met 
de EIB.

Or. en

Motivering

Geïntegreerde territoriale investeringen zijn een innovatieve benadering in beleidsuitvoering, 
en om de doeltreffendheid ervan te waarborgen, moet technische bijstand ook ter 
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ondersteuning van de desbetreffende autoriteiten voorhanden zijn.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis. versterking van de capaciteit en 
bekwaamheid van de partners, 
overeenkomstig artikel 5.

Or. en

Motivering

De partners zouden ook voordeel moeten putten uit de voor capaciteitsopbouw toegewezen 
middelen zodat zij een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het proces; vaak ontberen zij de 
middelen om hun programmeringsexpertise ten volle te benutten.

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De GSK-fondsen kunnen op initiatief 
van een lidstaat steun verlenen voor acties 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en 
communicatie, netwerkvorming, 
afhandeling van klachten en controle en 
audit. De lidstaat mag de GSK-fondsen
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de GSK-fondsen
administratief te beheren en te gebruiken.
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 

1. De onder het GSK vallende fondsen
kunnen op initiatief van een lidstaat steun 
verlenen voor acties op het gebied van 
voorbereiding, beheer, toezicht, evaluatie, 
voorlichting en communicatie, 
netwerkvorming, afhandeling van klachten 
en controle en audit. De lidstaat mag de 
onder het GSK vallende fondsen 
gebruiken om steun te verlenen aan acties 
om de administratieve belasting van 
begunstigden te verlichten, met inbegrip 
van systemen voor elektronische 
gegevensuitwisseling, en aan acties ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten, waaronder 
ook plaatselijke en regionale overheden,
en van de begunstigden om de onder het
GSK vallende fondsen administratief te 
beheren en te gebruiken. Deze acties 
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programmeringsperioden. mogen betrekking hebben op voorafgaande 
en latere programmeringsperioden. De 
middelen voor technische bijstand zullen 
eveneens bijdragen tot de 
capaciteitsopbouw van de partners, 
overeenkomstig artikel 5; zo wordt hun de 
mogelijkheid geboden 
verantwoordelijkheid te dragen.

Or. en

Motivering

Technische bijstand moet op het passende territoriale niveau worden geboden. De partners 
zouden ook voordeel moeten putten uit de voor capaciteitsopbouw toegewezen middelen zodat 
zij een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het proces; vaak ontberen zij de middelen om 
hun programmeringsexpertise ten volle te benutten.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Netto-inkomsten die tijdens de 
uitvoering van een concrete actie 
rechtstreeks door die actie worden 
gegenereerd en waarmee bij de 
goedkeuring van de concrete actie geen 
rekening is gehouden, worden in de door 
de begunstigde ingediende aanvraag voor 
de eindbetaling van de subsidiabele 
uitgaven van de concrete actie afgetrokken.
Dit voorschrift is niet van toepassing op 
financieringsinstrumenten en prijzen.

6. Netto-inkomsten die tijdens de 
uitvoering van een concrete actie 
rechtstreeks door die actie worden 
gegenereerd en waarmee bij de 
goedkeuring van de concrete actie geen 
rekening is gehouden, worden in de door 
de begunstigde ingediende aanvraag 
uiterlijk voor de eindbetaling van de 
subsidiabele uitgaven van de concrete actie 
afgetrokken. Dit voorschrift is niet van 
toepassing op financieringsinstrumenten en 
prijzen.

Or. en
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Amendement 120

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 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het totaalbedrag dat in het kader van het 
programma aan concrete acties buiten het 
programmagebied wordt toegewezen, 
bedraagt niet meer dan 10% van de steun 
uit het EFRO, het Cohesiefonds en het 
EFMZV op het niveau van de prioriteit en 
niet meer dan 3% van de steun uit het 
Elfpo op het niveau van het programma;

b) het totaalbedrag dat in het kader van het 
programma aan concrete acties buiten het 
programmagebied wordt toegewezen, ligt 
tussen de 1% en 10% van de steun uit het 
EFRO, het Cohesiefonds en het EFMZV 
op het niveau van de prioriteit en niet meer 
dan 3% van de steun uit het Elfpo op het 
niveau van het programma;

Or. en
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Amendement 122

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.

Amendement 123

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 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De drie categorieën regio's worden
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
en berekend op basis van de cijfers van de 

De classificatie van de regio's in een van 
de drie categorieën regio's wordt
vastgesteld aan de hand van het bbp per 
inwoner, gemeten in koopkrachtpariteiten 
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Unie voor de periode 2006-2008 ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de periode XXXX –XXXX ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

Or. en

Motivering

Om de nauwkeurigheid te verzekeren, moet ervoor worden gezorgd dat de meest recente 
beschikbare gegevens in aanmerking worden genomen bij het indelen van de regio's in een 
van de drie categorieën.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Cohesiefonds ondersteunt de 
lidstaten waarvan het bruto nationaal 
inkomen (bni) per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de periode 
2007-2009, minder dan 90% van het 
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27 
voor dezelfde referentieperiode bedraagt.

3. Het Cohesiefonds ondersteunt de 
lidstaten waarvan het bruto nationaal 
inkomen (bni) per inwoner, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers van de Unie voor de periode 
XXXX-XXXX, minder dan 90% van het 
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27 
voor dezelfde referentieperiode bedraagt.

Or. en

Motivering

Om de nauwkeurigheid te verzekeren, moet ervoor worden gezorgd dat de meest recente 
beschikbare gegevens in aanmerking worden genomen.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" bedragen 
96,52% van de totale middelen (d.w.z. in 
totaal 324 320 492 844 euro) en worden als 

1. De middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" bedragen XX% 
van de totale middelen (d.w.z. in totaal 
XXX XXX XXX XXX euro) en worden als 
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volgt toegewezen: volgt toegewezen:

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft in het laatste SURE-verslag een duidelijk standpunt ingenomen 
over de middelen die het nodig heeft in het volgende MFK ten aanzien van de EU-begroting:
er kan slechts een bescheiden bijdrage worden geleverd aan het realiseren van de 
afgesproken doelen en toezeggingen van de Unie en het beginsel van solidariteit in de Unie, 
zelfs als het niveau van de middelen van het volgende MFK ten minste 5% hoger ligt dan het 
niveau van 2013. Daarom moeten de middelen van het volgende MFK met ten minste 5% 
worden verhoogd. Met name wat het cohesiebeleid betreft, luidt het standpunt van het 
Europees Parlement dat de financiering ervan ten minste op het niveau van de 2007-2013 
moet worden gehandhaafd (366,8 miljard euro in 2011, prijzen exclusief 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen).

De rapporteurs menen dat als gevolg van het bovenstaande, er meer middelen beschikbaar 
zijn voor alle categorieën regio's dan vermeld in het MFK-voorstel van de Commissie. In dat 
licht kan worden besloten om meer geld toe te wijzen aan ultraperifere regio's en het vangnet 
voor voormalige afbouwregio's uit te breiden.

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 50,13% (d.w.z. in totaal 
162 589 839 384 euro) voor de minder 
ontwikkelde regio's;

a) XX% (d.w.z. in totaal 
XXX XXX XXX XXX euro) voor de minder 
ontwikkelde regio's;

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 84, lid 1, inleidende formule.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 12,01% (d.w.z. in totaal b) XX% (d.w.z. in totaal 
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38 951 564 661 euro) voor de 
overgangsregio's;

XXX XXX XXX XXX euro) voor de 
overgangsregio's;

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 84, lid 1, inleidende formule.

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) 16,39% (d.w.z. in totaal 
53 142 922 017 euro) voor de meer 
ontwikkelde regio's;

(c) XX% (d.w.z. in totaal 
XXX XXX XXX XXX euro) voor de meer 
ontwikkelde regio's;

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 84, lid 1, inleidende formule.

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 21,19% (d.w.z. in totaal 
68 710 486 782 euro) voor de door het 
Cohesiefonds ondersteunde lidstaten;

d) XX% (d.w.z. in totaal 
XXX XXX XXX XXX euro) voor de door 
het Cohesiefonds ondersteunde lidstaten;

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 84, lid 1, inleidende formule.
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Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 0,29% (d.w.z. in totaal 
925 680 000 euro) als aanvullende 
financiering voor de in artikel 349 van het 
Verdrag bedoelde ultraperifere gebieden en 
de regio's van NUTS-niveau 2 die aan de 
criteria in artikel 2 van Protocol nr. 6 bij 
het Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden voldoen.

e) XX% (d.w.z. in totaal 
XXX XXX XXX euro) als aanvullende 
financiering voor de in artikel 349 van het 
Verdrag bedoelde ultraperifere gebieden en 
de regio's van NUTS-niveau 2 die aan de 
criteria in artikel 2 van Protocol nr. 6 bij 
het Verdrag betreffende de toetreding van 
Finland, Oostenrijk en Zweden voldoen.

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 84, lid 1, inleidende formule.

Amendement 132

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart en het 
werkloosheidspercentage;

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
waarbij in voorkomend geval rekening 
wordt gehouden met de specifieke situatie 
van regio's met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, de nationale welvaart en 
het werkloosheidspercentage

Or. en

Motivering

In de criteria voor de uitsplitsing van middelen door lidstaten moet de specifieke situatie van 
regio's met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen in 
aanmerking worden genomen. Dit amendement komt voort uit de noodzaak om de territoriale 
dimensie van het beleid verder te versterken.
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Amendement 133

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 134

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 
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.

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

Or. en
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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 
doelstellingen van het cohesiebeleid als de streefdoelen van de Unie optimaal kunnen worden 
verwezenlijkt.

Amendement 135

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.

Amendement 136

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 

iii) een indicatieve lijst van functionele 
stedelijke gebieden overeenkomstig de 
criteria van artikel 14, onder b), punt 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 
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toewijzing van ESF-steun voor 
geïntegreerde maatregelen;

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 137

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 
macroregionale strategieën en 
zeebekkenstrategieën;

vi) de bijdrage van de geplande 
steunmaatregelen tot de verwezenlijking 
van macroregionale strategieën en 
zeegebiedstrategieën, wanneer 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, zoals ook in het 
amendement op artikel 11 wordt voorgesteld.

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om regionale 
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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;

demografische problemen het hoofd te 
bieden en 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 en 
personen met een handicap, met
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 14, lid 4.

Amendement 139

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 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.
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Amendement 140

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 
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;

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 
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 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 

2. Het EFRO en het ESF kunnen op 
complementaire wijze en met 
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inachtneming van een maximum van 5%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

inachtneming van een maximum van 10%
voor de financiering van de Unie voor elke 
prioritaire as van een operationeel 
programma, financiering verlenen voor een 
deel van een concrete actie waarvan de 
kosten volgens de desbetreffende 
subsidiabiliteitsregels in aanmerking 
komen voor steun uit een ander Fonds, op 
voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

Or. en

Motivering

Deze periode is in 10% van de kruisfinanciering voorzien. Dit percentage mag niet worden 
verlaagd, vooral met het oog op de flexibiliteit bij het bieden van aanvullende steun uit 
verschillende fondsen.

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een gezamenlijk actieplan is een 
concrete actie die wordt vastgesteld en 
beheerd aan de hand van de te realiseren 
outputs en resultaten. Een gezamenlijk 
actieplan omvat een groep projecten die 
niet uit de totstandbrenging van 
infrastructuur bestaan en die in het kader 
van een of meer operationele programma's 
onder verantwoordelijkheid van de 
begunstigde worden uitgevoerd. De outputs
en resultaten van een gezamenlijk actieplan 
worden tussen de lidstaat en de Commissie 
overeengekomen en dragen bij tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen van de operationele 
programma's en vormen de basis voor de 
steun uit de Fondsen. De resultaten 
betreffen de directe effecten van het 
gezamenlijke actieplan. De begunstigde 

1. Een gezamenlijk actieplan is een 
concrete actie die wordt vastgesteld en 
beheerd aan de hand van de te realiseren 
outputs en resultaten. Een gezamenlijk 
actieplan omvat een groep projecten die 
niet uit de totstandbrenging van 
infrastructuur bestaan en die in het kader 
van een of meer operationele programma's 
onder verantwoordelijkheid van de 
begunstigden, waaronder lokale en 
regionale overheden, worden uitgevoerd.
De outputs en resultaten van een 
gezamenlijk actieplan worden tussen de 
lidstaat en de Commissie overeengekomen 
en dragen bij tot de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen van de 
operationele programma's en vormen de 
basis voor de steun uit de Fondsen. De 
resultaten betreffen de directe effecten van 
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moet een publiekrechtelijke instantie zijn.
Gezamenlijke actieplannen worden niet als 
grote projecten beschouwd.

het gezamenlijke actieplan. De begunstigde 
moet een publiekrechtelijke instantie zijn.
Gezamenlijke actieplannen worden niet als 
grote projecten beschouwd.

Or. en

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 93 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overheidssteun die aan een 
gezamenlijk actieplan wordt toegewezen, 
bedraagt ten minste 10 000 000 euro of, als 
dit minder is, 20% van de overheidssteun 
van het operationele programma of de 
operationele programma's.

2. De overheidssteun die aan een 
gezamenlijk actieplan wordt toegewezen, 
bedraagt ten minste 5 000 000 euro of, als 
dit minder is, 10% van de overheidssteun 
van het operationele programma of de 
operationele programma's.

Or. en

Motivering

De algemene opvatting is dat een lagere drempel er eerder voor zal zorgen dat dit instrument 
op de beschikbare kritische massa aansluit. Er moet echter worden opgemerkt dat dit het 
wettelijke minimum is, en dat in veel lidstaten de drempel die in onderhandelingen wordt 
overeengekomen, mogelijk hoger zal zijn.

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 95 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) een analyse van de 
ontwikkelingsbehoeften en doelstellingen 
die de rechtvaardiging voor het 
gezamenlijke actieplan vormen, rekening 
houdend met de doelstellingen van de 
operationele programma's en, in 
voorkomend geval, de specifieke 
aanbevelingen per land en de globale 

1) een analyse van de 
ontwikkelingsbehoeften en doelstellingen 
die de rechtvaardiging voor het 
gezamenlijke actieplan vormen, rekening 
houdend met de doelstellingen van de 
operationele programma's en, in 
voorkomend geval, de nationale 
hervormingsprogramma's;
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richtsnoeren voor het economisch beleid 
van de lidstaten en van de Unie krachtens 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en de 
aanbevelingen van de Raad krachtens 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag 
waarmee de lidstaten rekening moeten 
houden bij hun werkgelegenheidsbeleid;

Or. en

Motivering

Nationale hervormingsprogramma's zijn documenten betreffende strategische planning op de 
lange termijn waarin wordt geschetst welke economische hervormingen en herstructureringen 
nodig zijn voor een versterking van de concurrentiepositie. Landenspecifieke aanbevelingen 
worden op jaarbasis opgesteld en bieden een benadering op kortere termijn; daardoor is het 
moeilijker ze te koppelen aan de langetermijnvisie van de onder het GSK vallende fondsen.

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen 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, en 
personen met een handicap, met 
vermelding van de gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

Or. en

Motivering

Er moet op worden toegezien dat maatregelen inzake antidiscriminatie en inclusie aan bod 
komen in de uitvoeringsverslagen, met speciale aandacht voor personen met een handicap.
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Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

i) de vorderingen bij de uitvoering van 
maatregelen om regionale demografische 
problemen het hoofd te bieden en 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 gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 14, onder c).

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. EU-instellingen en adviesorganen 
kunnen ook activiteiten organiseren om 
een groter bewustzijn over het 
cohesiebeleid en de toegevoegde waarrde 
ervan voor de burgers van de Unie te 
bewerkstelligen.

Or. en

Motivering

De gemeenschappelijke verordening zou niet alleen de verantwoordelijkheid van de lidstaten 
moeten vergroten, maar er ook voor moeten zorgen dat de Europese instellingen en 
adviesorganen bewustmakingsactiviteiten op touw te zetten om de burgers uit te leggen hoe 
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middelen in steden en regio's werden besteed. Ook zou de verordening de bijdrage van de 
Europese Unie aan dit proces zichtbaar kunnen maken.

Amendement 148

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 
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.

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
met voorschriften voor de wijze waarop de 
in lid 2, onder d), bedoelde informatie 

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met 
gedetailleerde voorschriften voor het 
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wordt uitgewisseld. instellen van het in lid 2, onder d) 
bedoelde systeem, alsmede voorschriften
voor de wijze waarop de in dat systeem 
vastgelegde en opgeslagen informatie 
wordt uitgewisseld.

Or. en

Motivering

De strekking van de gedelegeerde handelingen moet worden verduidelijkt door te vermelden 
waarop zij betrekking hebben.

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
met voorschriften voor de regelingen voor
het in lid 4, onder d), bedoelde 
controlespoor.

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met 
voorschriften voor het in lid 4, onder d), 
bedoelde controlespoor.

Or. en

Motivering

De strekking van de gedelegeerde handelingen moet worden verduidelijkt door te vermelden 
waarop zij betrekking hebben.

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure
uitvoeringsvoorschriften vast voor het 
gebruik van de gegevens die verzameld 
zijn tijdens audits door ambtenaren van de 
Commissie of gemachtigde 

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met 
gedetailleerde voorschriften voor het 
gebruik van de gegevens die verzameld 
zijn tijdens audits door ambtenaren van de 
Commissie of gemachtigde 
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vertegenwoordigers van de Commissie. vertegenwoordigers van de Commissie.

Or. en

Motivering

De voorschriften voor het gebruik van de gegevens die verzameld zijn tijdens audits door 
ambtenaren van de Commissie of gemachtigde vertegenwoordigers van de Commissie zijn 
van algemene strekking en bedoeld om niet-essentiële onderdelen van deze 
basiswetgevingshandeling aan te vullen.

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De accreditatie-instantie stelt een 
formeel besluit vast tot accreditatie van de 
beheersautoriteiten en certificerende 
autoriteiten die voldoen aan de door de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 142 
vastgestelde accreditatiecriteria.

1. De accreditatie-instantie stelt een 
formeel besluit vast tot accreditatie van de 
beheersautoriteiten en certificerende 
autoriteiten die voldoen aan de relevante 
accreditatiecriteria, overeenkomstig artikel 
64, lid 2.

Or. en

Motivering

De tekst moeten worden verduidelijkt overeenkomstig de standaardbepalingen die van kracht 
zijn wanneer wordt voorzien in de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen.

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
in het eerste lid bedoelde 
accreditatiecriteria.
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Or. en

Motivering

De tekst moeten worden verduidelijkt overeenkomstig de standaardbepalingen die van kracht 
zijn wanneer wordt voorzien in de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen.

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Artikel 132 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De documenten worden bewaard in de 
vorm van originelen of gewaarmerkte 
kopieën van de originelen, dan wel op 
algemeen aanvaarde gegevensdragers, met 
inbegrip van elektronische versies van 
originele documenten en documenten 
waarvan uitsluitend een elektronische 
versie bestaat.

2. De documenten worden bewaard in de 
vorm van originelen of gewaarmerkte 
kopieën van de originelen, dan wel op 
aanvaarde gegevensdragers, met inbegrip 
van elektronische versies van originele 
documenten en documenten waarvan 
uitsluitend een elektronische versie bestaat.

Or. en

Motivering

De voorgestelde tekst en het woord "algemeen" zijn te vaag en moeten worden gewijzigd om 
een gedelegeerde handeling met een duidelijke en ondubbelzinnige strekking te waarborgen.

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Artikel 132 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om te bepalen 
welke gegevensdragers als "algemeen 
aanvaard" worden beschouwd.

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om te bepalen 
welke gegevensdragers worden aanvaard.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde tekst en het woord "algemeen" zijn te vaag en moeten worden gewijzigd om 
een gedelegeerde handeling met een duidelijke en ondubbelzinnige strekking te waarborgen.

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Artikel 132 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De procedure om de overeenstemming 
van op algemeen aanvaarde 
gegevensdragers bewaarde documenten 
met de originele documenten te 
certificeren, wordt vastgesteld door de 
nationale autoriteiten en moet waarborgen 
dat de bewaarde versies aan de nationale 
wettelijke eisen voldoen en dat er voor 
auditdoeleinden op kan worden vertrouwd.

5. De procedure om de overeenstemming 
van op aanvaarde gegevensdragers 
bewaarde documenten met de originele 
documenten te certificeren, wordt 
vastgesteld door de nationale autoriteiten 
en moet waarborgen dat de bewaarde 
versies aan de nationale wettelijke eisen 
voldoen en dat er voor auditdoeleinden op 
kan worden vertrouwd.

Or. en

Motivering

De voorgestelde tekst en het woord "algemeen" zijn te vaag en moeten worden gewijzigd om 
een gedelegeerde handeling met een duidelijke en ondubbelzinnige strekking te waarborgen.

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Artikel 134 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Samenhang met het amendement op artikel 20.
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Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Artikel 141 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan door middel van
gedelegeerde handelingen overeenkomstig
artikel 142 wijzigingen op bijlage V bij 
deze verordening vaststellen, binnen het 
toepassingsgebied van de desbetreffende 
bepalingen van deze verordening.

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 142, 
vast te stellen inzake wijzigingen op 
bijlage V teneinde de voorlichtings- en 
publiciteitsvoorschriften indien nodig aan 
te vullen.

Or. en

Motivering

De strekking van de gedelegeerde handeling moet duidelijk worden gespecificeerd.

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

De tekst moet volgens de standaardbepalingen worden opgesteld, met vermelding van de 
artikelen die betrekking hebben op de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen.
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Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De tekst moet volgens de standaardbepalingen worden opgesteld, met vermelding van de 
artikelen die betrekking hebben op de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen. Bovendien moet de duur van de delegatie worden vermeld.

Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement of de Raad kan de 
in artikel 141 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.

Het Europees Parlement of de Raad kan de 
in artikelen...1 … bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
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_______________
1 (alle nummers van alle artikelen 
invoegen die in gedelegeerde handelingen 
voorzien)

Or. en

Motivering

De tekst moet volgens de standaardbepalingen worden opgesteld, met vermelding van de 
artikelen die betrekking hebben op de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen.

Amendement 162

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedelegeerde handelingen worden 
alleen van kracht als het Europees 
Parlement of de Raad geen bezwaar 
maken binnen een termijn van twee
maanden na kennisgeving van die 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad, of indien het Europees 
Parlement en de Raad beide vóór het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt deze 
termijn met twee maanden verlengd.

Een gedelegeerde handeling uit hoofde 
van artikelen…1 treedt uitsluitend in 
werking wanneer binnen een periode van
drie maanden na de mededeling van die 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad noch het Europees Parlement 
noch de Raad bezwaar hiertegen bezwaar 
hebben gemaakt of wanneer het Europees 
Parlement en de Raad de Commissie vóór 
het verstrijken van die periode ervan in 
kennis hebben gesteld dat zij geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad wordt 
deze termijn met drie maanden verlengd.

____________
1 (alle nummers van alle artikelen 
invoegen die in gedelegeerde handelingen 
voorzien)

Or. en

Motivering

.De tekst moet volgens de standaardbepalingen worden opgesteld, met vermelding van de 
artikelen die betrekking hebben op de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen. Bovendien moet de duur van de delegatie worden vermeld.
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Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien bij het verstrijken van deze termijn 
het Europees Parlement noch de Raad 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, wordt deze 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.

Schrappen

Or. en

Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad de Commissie heeft medegedeeld 
voornemens te zijn om geen bezwaar te 
maken, kan de gedelegeerde handeling 
voor het verstrijken van de termijn 
worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
in werking treden.

Schrappen

Or. en
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Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar maakt tegen een
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
maakt tegen de gedelegeerde handeling, 
vermeldt de redenen daarvoor.

Schrappen

Or. en

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – Thematische ex-antevoorwaarden – punt 9.2 – kolom 3 – inleidende formule 
– streepje 1 – substreepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het amendement benadrukt de noodzaak de meest kwetsbare groepen in aanmerking te 
nemen.

Amendement 167

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestaan van een strategie voor de 
bevordering van gendergelijkheid en een 

Het bestaan van een strategie om de EU-
doelstellingen op het gebied van 
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mechanisme voor de effectieve toepassing 
van dat beginsel

gendergelijkheid te bereiken en een 
mechanisme voor de effectieve toepassing 
van dat beginsel door
gendermainstreaming en specifieke 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Het amendement benadrukt de noodzaak gendermainstreaming in aanmerking te nemen.

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Annex IV – Algemene ex-antevoorwaarden – punt 2 – kolom 3 – inleidende formule –
streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een plan en ex-antecriteria om 
doelstellingen inzake gendergelijkheid 
door middel van gendernormen en 
-richtsnoeren te integreren;

- een plan en voorafgaande criteria om 
doelstellingen inzake gendergelijkheid 
door middel van gendergelijkheidsnormen 
en -richtsnoeren te integreren, voor alle 
onder het GSK vallende fondsen;

Or. en

Motivering

Om de EU-doelstellingen op het gebied van gendergelijkheid te bereiken, zal 
gendermainstreaming voor alle onder het GSK vallende fondsen gelden.

Amendement 169

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – sectie 2.1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de centra voor voorlichting over Europa 
en de vertegenwoordigingen van de 
Commissie en voorlichtingsbureaus van 
het Europees Parlement in de lidstaten;

Or. en
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Motivering

Gezien hun aanwezigheid in de lidstaten, zouden de voorlichtingsbureaus van het EP 
eveneens moeten worden betrokken bij het voorlichtingscircuit en bij de activiteiten ter 
verspreiding van informatie.


